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PRÒLEG A LA COL·LECCIÓ 

En Ramon Pascual i la Núria Duran volen dur a terme, amb la 
col·laboració d' una colla d ' atnics, especialistes en temes d ' Història Na
tural, Ja publicació de les guies «Conèixer la Natura», per la qual cosa, 
ja fa temps, treballen il·lusionadament. 

Tinc a __ les mans aquest primer volum, la GUIA DELS ARBRES 
DELS PAISOS CATALANS, el treball enllestit del s que sortiran ben 
aviat i un ampli programa de futur, i sospesem tots junts l'oportunitat 
de la seva publicació i el servei i l'acció educativa que poden representar 
per als amants de la Natura i per a la formació de Ja gent de casa nostra. 

En la meva professió, m' he passat la vida mirant d'enfrontar els in
fants i els joves amb el món natural per iniciar-los a valorar les seves 
formes i els seus fenòmen s, sensibilitzar-los i fer que sentissin intensa
ment l' emoció de la seva contemplació estàtica i ensems inquisidora
ment dinàmica; els he abocat a embadalir-se davant la llum, el color i 
els esc lats de vida i de moviments de la Natura, provocadors en nosal
tres de l'ànsia del seu coneixement profund, de descobrir-ne les causes, 
d ' en,amorar-nos de les seves creacions tan belles, justes i equilibrades. 

Es per això que penso que aquesta col·lecció de guies pot ser un ca
mí eficaç per a fer estimar la Natura apassionadament i sentir el deure 
de protegir-Ja i conservar-Ja, bo i satisfent els nostres propòsits d'edu
cació del nostre poble. 

Els arbres , les plantes, els bolets i altres espècies vegetals que no 
floreixen ; els terrenys de suport i l' estructura geològica, com també els 
insectes, els ocells, els rèptils i els peixos característics de la rica fauna 
catalana seran objecte d' un estudi acurat i minuciós, humanitzat i asse
quible a tothom. 

Cada guia, d'un format manejable, s'obre amb unes nocions gene
rals que ajuden a fer més entenedores les claus de determinació i les 
descripcions que segueixen. Dibuixos fidels i precioses fotografies 
adients , expressament fets pels autors, ajuden a una fina observació de 
les espècies descrites . I, si hi escau , en una possible tercera part pot in
cloure un anecdotari, itineraris, mapes i altres dades. 

Tot està concebut i exposat amb finor i amor. Al rigor científic, hi 
va unida una visió àgil , estètica i humana per a un coneixement seriós, 
agradable i fàcil. 

Aquests petits volums no volen tenir l' exclusivitat d ' un estudi ; aspi
ren a ser una eina per a aprendre a copsar tota la bellesa harmònica del 
nostre entorn, sense cap mena de rigidesa. Són fets per a la gent sensi
ble, amant de l plaer pur, del goig contemplatiu de la Natura. Volen en
senyar a l'home i a la dona a saber mirar, acostumar-los a embadalir-se 
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en el fet natural, i motivar o incitar el coneixement' i l'estimació d'a
quest món, que és el nostre suport i del qual depenem totalment. Volen 
conduir-los a obrir els ulls i adonar-se de tot, a adquirir l ' habitud del 
treball net i verídic, de la recerca profitosa, de l ' actuació pulcrament fe
ta en les observacions fines, sinceres i honrades. 

Van destinats als qui tinguin sensibilitat i sàpiguen copsar les grà
cies d'una senzilla i delicada flor de les vores del camí o de la massa 
extensa, acolorida i vibrant d'un camp de roselles, de ravenissa groga o 
de blats ondulants; o Ja impressionant visió dels ulls oberts, que ens mi
ren fixament, dels troncs dels àlbers; o del lent moviment dels núvols 
en el cel blau; o el murmuri del vent entre les fulles o el so de l'aigua 
que baixa brunzent en els rius de muntanya o el de les onades de la mar 
que trenquen amb fúria sobre el rocam o s 'esmunyen suaument damunt 
la platja daurada. 

I també als qui sàpiguen comprendre en el món animal l'elegància 
del vol dels ocells i el seu anar i venir quan porten cuques al niu; o el 
fugir ràpid al nostre pas de la sargantana que pren el sol o de la granota 
que es capbussa; o, en el silenci de la muntanya, el dring rítmic i fi de 
les esquelles del ramat d'ovelles que interfereix amb el belar de les pri
males en el seu camí de pastura. 

Totes aquestes sensacions creixen i són més completes si es coneix 
l'objecte o el fenomen, si se'n sap el nom, la vida, l'evolució ... La im
pressió és més intensa i el plaer és més durable. 

I porta a una elevació d'esperit i a un desig d'estimar-ho tot, inten
sament, desinteressadament... 

ANGELETA FERRER I SENSAT, 
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Capítol I 

GENERALITATS 



1. INTRODUCCIÓ 

Ja sabem prou bé Ja importància de les plantes, que, al cap i a la fi, 
són les que possibiliten tota forma de vida sobre la terra. Gràcies a la 
seva capacitat fotosintetitzadora i a l'energia aportada pel Sol en forma 
de llum, poden elaborar matèria orgànica a partir del diòxid de carboni 
de l'aire i de l'aigua, i de sals minerals del sòl. Així, creixen i forneixen 
l'aliment a tots els altres éssers vius, incapacitats d'aprofitar l'energia 
de la llum solar per a obtenir-lo. 

A més a més, els arbres, les plantes de més grandària, han proveït 
l ' home de la primera matèria necessària per a fabricar les seves eines i 
construir els seus habitacles i fins fa relativament poc, la fusta ha estat 
l'única font de calor i d'energia. Avui dia que la fusta ha deixat de ser 
una font energètica de primer ordre, cedint el pas al carbó i al petroli o 
en d'altres terrenys, com en la construcció, a les bigues de ferro i els 
marcs d'alumini, que han arraconat els antics puntals i bastiments, con
tinua essent per a l'home un recurs de primer ordre. Pensem, si més no, 
en la fabricació del paper, mitjançant la qual milions de tones de fusta 
es converteixen cada any en centenars de milions de folis, diaris, llibres 
i revistes. 

Recordem també aquella dita dels nostres avis. Els arbres són els fi
dels acompanyants de l'home des del seu naixement -el bressol- fins 
a la seva mort -el taüt-. 

Si fem un breu resum dels nombrosos avantatges que traiem dels ar
bres com a element del nostre entorn, podem començar per dir que, 
com la resta de les plantes, llancen contínuament a l'atmosfera grans 
quantitats d'oxigen, que es formen i no s'utilitzen en el procés de la fo
tosíntesi. D'aquesta manera mantenen pràcticament constant la concen
tració d'aquest gas en l'aire, que aniria minvant en ser consumit en els 
processos de respiració de tots els ésser vius. 

Tampoc no se'n pot menystenir la importància estètica com a inte
grants del paisatge, ni l'eficaç ajuda que aporten en la fixació de ter
renys mòbils o la capacitat que tenen de retenir I' aigua de la plu
ja, evitant l'erosió del sòl i la ràpida formació de perillosos corrents 
d'aigua. 

També cal remarcar el seu paper com a integrants de boscos i parcs 
naturals destinats a I' esbarjo i a la recuperació de la salut de les perso
nes sotmeses a l'estrès de les grans aglomeracions urbanes. A les ciu
tats, els arbres plantats als parcs i a les places i els carrers fan més su
portable la xafogor, ja que a més a més de l'ombra que ens donen, 
absorbeixen calor ambiental en els processos de transpiració, augmen
ten la humitat de l'aire i frenen a la nit la radiació tèrmica cap a l'at-
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mosfera. És per això que sentim la sensació de frescor travessant un 
parc o passejant per sota els tells de la rambla de Catalunya de Barcelo
na. Contribueixen també a mantenir l' ambient net, ja que, sobretot els 
de fulla plana, retenen gran quantitat de pols i de brutícia de l' aire cir
cumdant, que retornen a terra en ser rentats per la pluja. Un arbre ben 
desenvolupat pot retenir fins a 200 quilos de pols en un any. 

En un altre aspecte, un carrer amb arbres plantats a banda i banda 
pot fer disminuir fins un J 5% el nivell de soroll del trànsit, tan molest 
per als veïns. 

Com a font de primeres matèries, els arbres ens donen la fusta, que 
fem servir per a tantes i tan variades coses, així com productes d'ús 
industrial , com ara les resines, les gomes, les essències, els tanins i 
d' altres. 

EI conreu d' arbres fruiters com els tarongers , les pomeres i les pere
res ens proporciona, cada any, milers de tones de fruita per al nostre 
consum. Per tots els beneficis que ens reporten els arbres , tots els paï
sos civilitzats del món canalitzen els seus esforços per protegir i incre
mentar la pròpia riquesa forestal i per eixamplar els espais verds dels 
seus nuclis urbans. Si volem fomentar aquesta iniciativa i contribuir ac
tivament al millorament del nostre patrimoni natural, el primer que ens 
cal és saber quins són i com són els nostres arbres , descobrir-ne els 
misteris i les necessitats , i així, coneixent-los millor, aprendre també a 
estimar-los. 

2. QUÈ ÉS UN ARBRE? 

Un arbre és una planta fanerògama, és a dir, que produeix òrgans de 
reproducció especialitzats i ben aparents, les flors , i és un cormòfit, que 
vol dir que la seva estructura vegetativa, el corm, està diferenciada en 
tija, arrel i fulles, cadascuna d' aquestes parts amb una funció concreta i 
determinada. 

Fins aquí, aquesta definició també és vàlida per a moltes altres 
pl antes ben diferents d'un arbre, com poden ser una ortiga o una gen
ciana. Un arbre, però, es diferencia de les plantes herbàcies perquè és 
llenyós i perquè ateny, o pot atènyer, una alçària de S metres. Se separa 
dels arbusts que també són llenyosos per la seva mida i per la forma de 
ramificar-se. 
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Els arbres acostumen a tenir arrels poderoses, tiges gruixudes i fulles 
ben desenvolupades . La tija pren comunament el nom de tronc i les 
branques i el fullatge donen forma a Ja capçada. 

No tots els arbres es ramifiquen semblantment. Els avets, per 
exemple, ho fan d'una manera i els roures d'una altra (vegeu pàg. 16) . 

Les fulles prenen formes diferents i variades i distinta disposició a les 
branques (vegeu pàg. 23 i 24). 

Hi ha arbres, com les moixeres, que fan unes flors grans i vistoses i 
d'altres, com les alzines, que les fan petites, incompletes, que sovint 
passen desapercebudes i que ordinàriament s'agrupen en inflorescèn
cies . Tots aquests trets, constants per a cada espècie, ens ajuden a 
identificar cada una de les menes d 'arbres. 

Tots els arbres autòctons del nostre país, podem classificar-los en dos 
grans grups: el de les angiospermes i el de les gimnospermes. Els 
primers, llevat del margalló, tenen dos cotilèdons a la llavor i creixen 
tant en alçària com en gruix . Les plantes monocotiledònies, com les 
palmeres, amb un sol cotilèdon, només creixen en alçària, però mai en 
gruix. Aquells que pertanyen al grup de les gimnospermes, com els pins, 
els avets o els ginebres, tenen un nombre variable de cotilèdons i 
creixen semblantment a les dicotiledònies. El que diferencia els uns dels 
altres és que els primordis seminals de les angiospermes estan tancats 
dins un ovari i en ser fecundats, donen llavors integrades en un fruit, 
mentre que les gimnospermes els tenen a l'aire i després de la 
fecundació donen llavors reunides en una estructura, que no és un fruit, 
com és ara la pinya de pins. 

ESPERMATÒFITS 
Plantes amb flors 
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GIMNOSPERMES 

Primordis seminals 
a l'aire, mai dins 
un ovari clos 

ANGIOSPERMES 

Primordis seminals 
tancats dins un 
o van 

MONOCOTILEDÒNIES 
Un sol cotilèdon a la 
llavor 

DICOTILEDÒNIES 
Llavor amb dos cotilèdons . 



3. LA TIJA, L'ARREL I LES FULLES 

Els precursors dels cormòfits, els tal ·lòfits, es caracteritzen per tenir 
un aparell vegetatiu indiferenciat, el tal ·lus. Aquest és el cas que es dó
na entre els líquens, les algues i els fongs . La vida d ' aquests vegetals 
està íntimament lligada a l' aigua, on fa milions d'anys, van iniciar el 
seu desenvolupament. 

L' evolució va donar lloc a l'aparició del corm, ben diferenciat en ti
ja, arrel i fulles i va permetre a les plantes sortir de l'aigua i colonitzar 
la terra ferma . L'aparició de la flor i la llavor que garanteix una pol·li 
nització eficaç i a la vegada permet a l'embrió iniciar el seu creixement 
quan les condicions externes són les més favorables, va ser, ben segur, 
l'avenç més espectacular dins la història evolutiva vegetal. Els arbres 
són cormòfits i el corm es desenvolupa a partir d' una llavor. En germi 
nar aquesta l'embrió que conté, creix, i la gèmmula s' allarga per donar 
lloc a la tija, mentre que la radícula s'enfonsa cap a terra en sentit con
trari i dóna lloc a l'arrel. Els cotilèdons continguts a la llavor revénen i 
se situen oposats l'un a l' altre, damunt la tija que creix. 

Fins aquí, la planta es desenvolupa a expenses de les reserves emma
gatzemades en els teixits nutricis de la sement, però en el moment en 
què l'arrel assumeix el seu paper d'òrgan absorbent i les primeres fulles 
inicien el procés de la fotosíntesi, la nova planta es val per si mateixa i 
continuarà creixent gràcies als seus propis recursos: la tija, per l'activitat 
del con vegetatiu situat a l'àpex, on les cèl·lules es divideixen i s' acu
mulen, les més recents damunt les més antigues, i l'arrel, gràcies al punt 
vegetatiu que, protegit per la piloriza, s' obre camí terra endins. 

La tija 
La tija dels arbres, que pren el nom de tronc, podem definir-la com 

un eix aeri, de forma cònica, car s'aprima poc o molt de baix a dalt, que 
creix gràcies a una gemma apical i que és l'encarregat de donar i supor
tar les fulles. Té com a missió principal el transport de I' aigua i les sals 
minerals des de l'arrel fins a les fulles i de la matèria orgànica elabo
rada a les fulles, fins a l'arrel. Es lignifica, amb la qual cosa adquireix 
la consistència necessària per a suportar el pes del brancam i es prote
geix amb una capa externa de súber, que actua d ' aïllant i de cuirassa. 
La base sol prendre una forma rabassuda i engruixida que hom anome
na soca. 

Si fem un tall transversal d'un tronc, veiem que consta d ' un cilindre 
central protegit per l'escorça. La part més interna i més tova d' aquest 
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PLANTA JOVE 
!. -Con vegetatiu 

. 2. - Primeresfit!les 
3. - Tija 
4. - CoTilèdons 
5. - Arrel principal 
6. - Arrel secundària 
7. - Punt vegetatiu i pilo ri~a 

cilindre no té elements vasculars i se'n diu meduHa. El cilindre central 
creix en gruix (excepte en les monocotiledònies), any rere any, i és la 
part més recent, la més externa i la més vella la de dins. La capa més 
jove, tocant a l'escorça, pren el nom d'albeca i la més interna i enduri
da forma el cor. El margalló, com totes les palmeres, no té aquesta dis
posició ni forma mai escorça. Es protegeix i augmenta el gruix del 
tronc gràcies a la base de les fulles, que persisteix damunt la tija quan 
es marceixen i cauen. 

Per al creixement en gruix d'un tronc, només l'albeca és activa, grà
cies a la presència del càmbium, format per cèJ.lules amb capacitat de 
dividir-se. La part interna, el cor, està formada per cèl·lules mortes i és 
la fusta dura i aprofitable d'un arbre, que també pren el nom de xilema. 
La part més extensa, l'albeca, està formada pel floema i el càmbium, i 
el revestiment de protecció més extern és l'escorça. 

Durant el període anual de creixement, generalment a la primavera i 
a l'estiu , les cèl·lules mari stemàtiques del càmbium reprenen l'activitat 
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SECCIÓ TRANSVERSAL 
D'UN TRONC 
1. - Meduf.la 

2.- Cor 
3.- Albeca 
4.- Escorça 
5.- Floema 

6.- Càmbium 
7. -Anell anual 

8. -Fusta d'estiu 
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9. - Fusta de primavera .____ ________________ ____¡ 

que s'havia aturat a l'hivern i es van dividint, bo i donant fusta nova cap 
a l'interior i floema cap enfora. A la primavera, coincidint amb 
l'aparició de les fulles noves, el càmbium va formant una gran quantitat 
de cèl-lules amples i de paret prima, que constitueixen la fusta de 
primavera. A l'estiu, en canvi, dóna cèl·lules estretes i de paret 
gruixuda que originen la fusta d'estiu. L'aspecte diferent d'aquestes 
dues menes de fusta diferencia ben clarament el creixement anual, en 
forma de cercles concèntrics, definits pel contacte de la fusta d'estiu 
d'un any amb la de primavera de l'any següent. 

D'aquesta manera es pot saber l'edat d'un arbre determinat, segons 
el nombre de cercles de creixement anual que hi podem comptar. El 
gruix de cada cercle depèn en gran part de la pluja caiguda aquell any, 
de la temperatura, la llum i altres factors. Un cercle molt prim entremig 
d'altres de més amples, ens pot indicar un any molt eixut o de freds 
intensos i prematurs, segons el tipus d'arbre de què es tracti. D'aquesta 
manera, un tronc d'un arbre centenari és com un llibre obert on podem 
llegir les variacions climàtiques del seu entorn o esbrinar com s'han anat 
modificant les seves condicions de vida. 

L'escorça també augmenta el seu gruix afegint cada any una capa, 
més o menys prima, de teixit suberificat. Els arbres propis de llocs 
ombrívols solen tenir l'escorça molt prima; en canvi, aquells que viuen 
en llocs assolellats acostumen a protegir-se de l'excés d'escalfor amb 
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' CREIXEMENT ANUAL 

D'UN ARBRE 
Els núm.eros indiquen els anys. 

escorces gruixudes. Alguns arbres, com els roures, conserven sempre 
l'escorça i en d ' altres , com els pins, es clivella i s'hi formen crostes o 
plaques que acaben caient. 

A fi que pugui haver-hi un intercanvi de gasos entre les cèl·lules 
vives de l'interior del tronc i l'atmosfera, apareixen sovint a l'escorça 
dels arbres una mena de protuberàncies, amb un porus generalment 
rodó, dites lenticeHes. Les lenticel·les són fàcilment observables a 
ull nu. 

La tija té la capacitat de ramificar-se gràcies a les gemmes que apa
reixen a les axil ·les de les fulles, però els arbres no es ramifiquen tots 
de la mateixa manera. Podem veure que és ben diferent la ramificació 
d' un avet, posem per cas, de la d ' un roure. En l' avet, l'eix principal no 
deixa mai de créixer, gràcies a un sol con vegetatiu que no perd mai la 
seva potència multiplicadora. Les gemmes axil·lars van produint rames 
al seu voltant (ramificació monopòdica o racemosa) i la capçada de 
l'arbre, pel fet que les branques noves són més enlairades i més curtes 
que no pas les velles, pren una forma característica. Les coníferes són 
I' exemple més adient d ' aquest tipus de ramificació monopòdica, forma-
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RAMIFICACIÓ D'UN 
ARBRE I D'UN ARBUST 

Els números indiquen els anys. 

Ramificació simpòdica d'un roure. 

Ramificació monopòdica d'un avet. 

da per un sol eix principal. Un roure, en canvi, es ramifica ben 
altrament. Els roures, com els faigs i la majoria dels planifolis, es 
ramifiquen perquè l'eix principal creix molt lentament, o deixa de 
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créixer, si la gemma apical mor, i llavors alguna de les gemmes laterals 
més pròximes pren el relleu per continuar el creixement de l'arbre. El 
resultat és una ramificació dita simpòdica o cimosa, caracteritzada per 
una sèrie d 'afegits i branques superposades , que no permet distingir un 
eix principal únic. Alguns arbres , com el margalló i les palmeres en 
general, no es ramifiquen mai. 

Tots els arbres comencen a ramificar-se a partir d'una certa alçària 
del tronc , la qual cosa els distingeix dels arbusts, que es ramifiquen des 
d'arran de terra . Cal remarcar, però , que sovint molts dels nostres 
arbres, sobretot si viuen en ambients alterats, no passen d'un cert estat 
arbustiu . Tal és el cas dels avellaners , del llentiscle, del boix i de tants 
altres. En canvi , alguns arbusts, vivint en bones condicions , poden 
prendre l'aspecte d 'un arbre, com passa sovint amb els saüquers. 

L'arrel 

El saüquer és utl arbust que. 
vivint en bones condicions, 
pren /a f esomia d 'un arbre. 

L'arrel és l'òrgan del corm menys evident, pel fet de desenvolupar-se 
sota terra ; poc ens ajuda , doncs , a identificar les diferents menes 
d 'arbres , però no per això es pot menystenir la seva importància. La 
primera missió de l'arrel és mantenir la planta ben afermada al terreny. 
En segon lloc, capta l'aigua i les sals que porta dissoltes , a fi que pel 
sistema vascular es distribueixi pertot arreu. A més a més, actua com un 
òrgan de reserva de nutrients. 

L'arrel creix a partir de la radícula present a l'embrió , contingut i 
protegit dins la llavor. Quan la llavor germina, surt enfora , s'incurva i 
penetra a terra. Per poder-se obrir camí, té la punta protegida per una 
mena de didal , constituït per un teixit endurit, dit piloriza, sota del qual 
hi ha el punt vegetatiu , de funció similar al con vegetatiu de la tija , que 
fa que l'arrel creixi. 
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EL SISTEMA RADICAL 
I . - De barrina 
2. -Inclinat 
3. - De desenvolupament lateral 

De la piloriza cap amunt podem distingir tres zones: en primer lloc, 
la regió llisa; a continuació i ocupant la part del mig , la regió pilífera, 
amb abundants pèls absorbents , que són els encarregats d'obtenir 
l'aigua i els nutrients del sòl , i, a la part més pròxima a la superfície, la 
regió suberosa, en la qual l'arrel es protegeix suberificant els teixits 
superficials, amb la qual cosa adquireix també la consistència necessària 
per a ajudar a suportar la tija i el brancam. 

Llevat del margalló , tots els nostres arbres tenen arrels axonomorfes, 
és a dir, hi distingim una arrel principal , originada de la radícula de 
l'embrió , i una sèrie d'arrels secundàries, fruit de la ramificació de 
l'arrel principal, que no perd mai la seva vigoria i preponderància . 

Segons la forma en què les arrels creixen i es ramifiquen, podem 
distingir tres tipus diferents del sistema radical: l'un, dit de barrina , 
d'arrels profundes i poc ramificades, com ara les dels pins; un segon, 
amb les arrels no tan fondes creixent obliquament sobre el terreny , com 
ho fan les dels tells i les dels aurons , i en tercer lloc, un sistema de 
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desenvolupament lateral , amb les ar:els formant una mena d'entrellaçat 
superficial de forma més o menys circular, entorn del tronc. Els arbres 
d'aquesta 'mena , com els bedolls i els faigs , no queden fermament 
ancorats al terreny i sovint són arrencats per l'acció del vent. 

Faig arrencat per l'acció del 
vent. Les arrels dels faigs , de 
desenvolupament lateral, no 
mantenen aquests arbres 
fermament ancorats . 

El fet que les arrels adoptin l'un sistema o l'altre depèn de factors 
ambientals. Un arbre creixent en un indret eixut donarà arrels llargues 
per anar a buscar l'aigua en profunditat. Els faigs, en canvi , amants de 
contrades humides, donen arrels poc fondes, que absorbeixen la humitat 
superficial. Aquesta és una de les raons per les quals les fagedes són 
boscos buits, és a dir, sense a penes sotabosc, ja que els arbusts i les 
plantes petites no poden competir amb el faig a l'hora d'obtenir l'aigua . 
La presència de certs microorganismes en el sòl pot potenciar l'eficàcia 
de les arrels enriquint el terreny o col·laborant a obtenir-ne I 'aigua i els 
nutrients. 

Bacteris com Rhízobíum, capacitats per a fixar nitrogen atmosfèric, 
viuen a les arrels de certs arbres com ara els verns, les robínies i molts 
altres de la família de les lleguminoses . La planta produeix uns nòduls 
radicals, visibles a ull nu, rics en composts nitrogenats, que tard o 
d'hora es disgreguen i adoben el sòl d'una manera natural. 

Nòduls radicals d'un vern. 
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Molts fongs, entre els que viuen als boscos i generen lfolets, col-la
boren també a fer més eficaç l'aparell radical dels arbres. Es freqüent la 
formació de micorizes, car les hifes del fong formen un enfeltrat sobre 
la capa externa de l'arrel (ectomicorizes) o bé penetren entre les cèl·lu
les corticals (endomicorizes). El fong n' obté sucres i l'arrel es veu afa
vorida perquè les hifes del fong li abasten l'aigua i les sals del sòl, de 
tal manera que el volum del sòl que cau sota la influència de l'arrel 
augmenta considerablement. 

Alguns d'aquests fongs s'associen només amb alguns arbres deter
minats i les seves possibilitats de vida estan íntimament relacionades 
amb la presència de I' arbre. Així trobem diverses menes de bolets del 
gènere Leccinium sota els bedolls i els trèmols, molts Boletus en com
panyia dels roures i dels faigs i els coneguts i apreciats rovellons i pine
tells, associats amb els pins . 

El volum de sòl abastat per 
les arrels micorizades és molt 

més gran que en el cas que 
no ho són. 

La fulla 

PLANTA SENSE MICORRIZES PLANTA AMB I'IICORRIZES 

wt.f{v3~m10:;:;> 
·.' :·. ··:·:. ~·:· 

Les fulles surten sempre de les tiges i de les seves branques, tenen 
un creixement limitat i presenten ordinàriament una simetria bilateral. 
La fulla consta d'una part laminar, el limbe, sostingut per un peu més o 
menys llarg, dit pecíol, que en alguns casos pot faltar (fulles sèssil s). 
La part inferior del pecíol , que sol ser més gruixuda, pren el nom de 
base. Ocasionalment, a la base del pecíol, a banda i banda, poden 
aparèixer uns apèndixs foliars, que s'anomenen estípules, d'aspecte di
ferent del de les fulles veritables . 
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PARTS D'UNA FULLA 
I.- Limbe 
2. - Pecíol 
3.- Base 
4. - Nervi principal 
5. - Nervi secundari 

El limbe. per la seva cara superior, l'anvers, acostuma a ser d'un 
verd més intens que no pas per la inferior, el revers. Si observem amb el 
microscopi un tall transversal d'una fulla, també advertim una gran 
diferència entre els teixits de l'una i l'altra cara. Això és degut al fet que 
la disposició de les fulles en un arbre és tal, que l'anvers queda sempre 
exposat a la llum. Hi ha excepcions, com els eucaliptus , en els quals les 
fulles pengen verticalment i ambdues cares són sensiblement iguals. 

El limbe foliar és recorregut pels nervis, que acostumen a ser 
prominents, gairebé sempre pel revers . 

Segons quina sigui la disposició dels nervis, diferenciem: 
Fulles de nervadura pennada, amb un sol nervi principal, que 

arrenca del capdamunt del pecíol i, com si en fos una continuació, 
recorre tota la fulla fins a l'àpex. D'aquest nervi principal , el més 
gruixut i el més llarg, n'arrenquen d'altres que, en posició més o menys 
paral·lela , recorren la fulla cap a les vores: són els nervis secund;uis. 
D 'aquests poden derivar-ne d'altres , cada cop més curts i més fins . Es el 
tipus de nervadura més corrent que podem veure en els roures, els 
verns, les alzines i tants d'altres . 

Fulles de nervadura palmada, amb més d'un nervi principal, que 
arrenquen tots junts, del capdamunt del pecíol i cada un d'ells pot donar 
nervis secundaris . Es el cas de les fulles dels aurons i del plàtan. 

Fulles de nervadura paraHela, on tots els nervis arrenquen de la 
base de la fulla i la recorren sensiblement paraJ.lels. És el cas de les 
palmeres. 
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TIPUS DE NERVADURA 
DE LES FULLES 

I. - Fulla de nervadura 
pinnada, d'un cas/anyer 
2. - Fullo de nervadura 

palmada, d'un plàtan 

La principal missió de les fulles és de realitzar la fotosíntesi, procés 
mitjançant el qual les plantes obtenen sucres senzills a partir de l'aigua, 
que absorbeixen per l'arrel, i del diòxid de carboni que, present a l'aire, 
entra a les fulles pels estomes. 

A les fulles té lloc la transpiració i es perd aigua, cosa que obliga les 
arrels a reclamar-ne del substrat. 

Les plantes s'adapten als indrets més humits o més eixuts modifi
cant les seves fulles. Les fulles grans i tendres són pròpies de plantes 
que viuen en llocs on l'aigua és abundant. Quan l'indret és eixut, en 
canvi, les fulles són petites, endurides i protegides per ceres o per pèls, 
que redueixen la pèrdua d'aigua per transcripció. Tal és el cas de les 
plantes de I' alzinar, com la mateixa alzina, el llentiscle o l'arboç. 

Les fulles es disposen damunt les branques de diverses maneres. 
Quan creixen dues fulles per nus, se situen I' una davant de l'altra, com 

DISPOSICIÓ DE LES FULLES A LES BRANQUES 
I. -Fulles oposades, de 2. -Fulles al!ernes, de la 3. - Fulles esparses, del garric 

I 'olivera vime/era 

3 
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FORMES DEL LIMBE DE LES FULLES 
I. - Acicular, dels pins 3. -Triangular, del bedoll 5. - Rombal, del pollancre 
2. - Linear, de/teix 4.- Lanceolada, de l'arboç 6. - Ovada, de la moixera 

7. - El·líptica, del gatsaule 

en les oliveres, i diem que les fulles són oposades . Quan surt una sola 
fulla per nus i es disposen en dos rengles, com en l'aladern, diem que 
les fulles són alternes, i si es disposen en més de dos rengles, siguin els 
que siguin, parlem de fulles esparses, com en el llentiscle. 

Quant a la forma del limbe i del seu marge, hi ha una gran diversi
tat, cosa que ens permetrà en molts casos determinar fàcilment l'arbre 
de què és tracta. Les formes més corrents prenen el nom derivat de la 
forma geomètrica a què corresponen i diem que les fulles són linears, 
triangular, el·líptiques, rombals ... o bé de l'objecte a què s'assemblen i 
aleshores les anomenem lanceolades, cordades, ovades, etc. 

El limbe pot ser simètric o asimètric, segons que les dues meitats 
separades pel nervi principal siguin sensiblement iguals o no. La majo
ria de les fulles són simètriques, però n'hi ha que no ho són, com les 
dels oms i les dels tells. 

Pel que fa al marge, les fulles poden ser enteres, com les del boix, 
però gairebé sempre presenten entrants i divisions, més o menys acu
sats, que minven la superfície foliar en relació amb la que tindrien si 
fossin enteres . Així, la fulla pot ser lleugerament dividida (dentada, 
sinuada, fistonada ... ) o profundament dividida (lobulada ... ). Si les di
visions són tan profundes que_ arriben a tocar el nervi prin~ipal, ~ixò pot 

SIMETRIA DEL LIMBE 
I. - Fulla simètrica, de la 

moixera de pastor 
2. - Fulla asimètrica, de l'om 
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passar que la fulla quedi dividida en una sene de fulles independents 
que tenen com a nervi principal un dels nervis secundaris de la fulla 
primitiva. Aquest tipus de fulla s'anomena composta i cada una de les 
fulletes, folíols . Aquest és el cas de les fulles dels freixes . 

Una fulla composta pot tenir els folíols en nombre parell (paripinna
des), com les del llentiscle, la qual cosa implica que no porta folíol 
terminal. Altrament pot tenir un folíol terminal, com en el server, ï 
aleshores la fulla posseeix un nombre de folíols senar (imparipinnada) . 

FORMES DEL MARGE DE LES FULLES 
I. - Entera, del boix 
2. - Sinuada , del faig 
3. - Dentada, del tell 

4. - Doblement dentada, de 
l'avellaner 

5. - Lobulada, del roure 
pènol 

Entre els nostres arbres n'hi ha que perden les fulles a l' hivern, com 
els roures o els salzes, i s'anomenen caducifolis o de fulla caduca. 
D 'altres són verds tot l'any, com les alzines o els pins, i se'n diuen 
perennifolis o de fulla perenne . Les fulles dels perennifolis es van 
renovant periòdicament i les noves prenen el relleu de les més velles, 
que moren i cauen, de tal manera que, passat un cert temps, l'arbre les 
ha renovades totes. La mitjana de vida d'una fulla ve a ser d'uns dos 
anys. 

FULLA COMPOSTA, D'UN 
FREIXE 
I.- Folíol 
2. -Folíol terminal 
3.- Raquis 
4.- Pecíol 
5.- Borró 
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4. REPRODUCCIÓ: LA FLOR, EL 
FRUIT I LA LLAVOR 

La flor 
La flor, resultat d'una sene de fulles modificades al llarg de 

l'evolució, té com a missió la producció de llavors i per això disposa dels 
elements necessaris per a aconseguir una eficaç pol ·linització, que 
garanteix la fecundació dels primordis seminals. 

PARTS DE LA FLOR 
I. - Sèpal 
2. - Pètal 
3. - Estam 
4.- Antera 

2 

5. - Filament 
6. - Pistil 
7. - Ovari 
8. - Estil 

10-

26 

9.- Estigma 
JO. - Receptacle 
Il. - Peduncle 
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Una flor completa compta amb quatre verticils de peces , totes elles " 
d'origen foliar: el calze, generalment verd , format pels sèpals ; la 
corol·la , sovint de colors vistosos , formada pels pètals ; els estams, 
òrgans de reproducció masculins , en les anteres dels quals es forma el 
pol·len , i el pistil , òrgan femení que comprèn l'ovari amb els primordis 
seminals , l'estil i l'estigma. 

Així són les flors de les angiospermes a les quals pertanyen la 
majoria dels nostres arbres, però pot passar que aquells que són 
pol·linitzats per acció del vent , tinguin les flors molt menudes i algunes 
de les seves peces , com els sèpals o els pètals, poden ser molt 
rudimentàries o faltar del tot. 

En les gimnospermes (pins , avets , teixos, ginebres ... ), els carpels no 
s'han soldat per formar el pistil i els primordis seminals no estan mai 
tancats dins un ovari. 

Les flors que tenen estams i pistil , diem que són hermafrodites , com 
les dels tells o les de l'arboç. En canvi , n'hi ha que només tenen els 
òrgans reproductors masculins o bé els femenins. En aquest cas , les flors 
de les dues menes poden estar juntes a la mateixa planta , com en els 
pins o els verns, i en diem plantes monoiques, o bé separades en plantes 
diferents , com en els salzes o els ginebres , i llavors en diem plantes 
dioiques. Entre les plantes dioiques trobem, doncs , peus masculins i 
peu~ femenins i només aquests darrers donen fruit. 

Es molt freqüent que les flors no creixin solitàries , sinó agrupades , 
formant inflorescències . Hi ha inflorescències de diverses menes segons 
quina sigui la disposició de les flors: aments , corimbes, umbel ·les, 
raïms ... 

D 'acord amb el tipus de pol·linització , sigui pel vent o pels insectes , 
varia l'època de floració dels diferents arbres. Els arbres pol·linitzats pel 
vent , que són majoria , com els roures , els pollancres o els pins , 
floreixen molt aviat a la primavera , quan la capçada no té encara fulles, 
a fi que el pol·len no trobi entrebancs i pugui dispersar-se lliurement. 
En canvi , els arbres pol·linitzats pels insectes, com els tells o les 
moixeres , són de floració més tardana , coincidint amb la seva època de 
volada , quan el brancam ja està ben proveït de fulles . 

Els arbres que s'han de refiar del vent per a disseminar el seu 
pol·len , el produeixen en gran quantitat , ja que una bona part es perd 
pel camí i no arriba al seu destí. En una pineda , per exemple , quan 
maduren els estams de les flors , un polsim grogós es fa present a 
l'ambient i podem veure '! atrapat per les fulles d'altres plantes o en els 
bassals d'aigua quieta. En canvi , aquells arbres el pol·len dels quals és 
distribuït per mitjà dels insectes que visiten les seves flors , en 
produeixen molta menys quantitat , car disposen d'un sistema de 
transport més eficaç. 

A fi d'evitar que les flors siguin pol·linitzades pel seu propi pol·len i 
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possibilitar una fecundació encreuada en benefici· d' una major variabi- qo 

litat de la població; les plantes, o bé disposen les seves flors masculines 
i femenines en peus diferents, o bé les flors de l'un i l'altre sexe, en el 
mateix peu , maduren les unes després de les altres o, fins i tot, els es
tams i els pistils ho fan escalonadament en les flors hermafrodites. 

El fruit 
El fruit prové de l'ovari de la flor inflat, que conté els primordis se

minals fecundats, convertits en llavor. Les fulles carpel-lars evolucio
nen de manera diferent i acaben formant el pericarpi que envolta les 
llavors. A vegades s'endureixen i formen fruits secs o bé s' inflen i em
magatzemen aigua i donen fruits carnosos. 

El pericarpi està format, gairebé sempre, per una pela o epicarpi que 
cobreix el mesocarpi, la part mengívola dels fru its carnosos, i per una 
PARTS DEL FRUIT 
I. -Pela o epicarpi 
2. - Mesocarpi 
3. - Endocarpi 
4. - Llavor 
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part més intensa o endocarpi, que pot ser més o menys dur i que en " 
alguns fruits, com les olives, correspon al pinyol. A vegades, en segons 
quines menes de fruit es fa difícil destriar cada una d' aquestes parts. 

Alguns fruits, com els llegums de les robínies, quan maduren s'o
bren per deslliurar les llavors. D'altres no s'obren mai i les llavors no
més s'alliberen quan el pericarpi es desfà, com passa amb les glans i les 
avellanes. Els primers són fruits dehiscents i els altres, indehiscents. 

DIVERSES MENES DE FRUITS 
/. -Sàmara de l'om 

2. - Samaridi. de la blada 
3. - Càpsula, del boix 

4. - Núcula, de l'avellaner 
5. - Llegum, de la robínia 
6.- Drupa, de/lledoner 

7.- Baia, de l'arboç 
8. - Pom, del server 

3 4 
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En funció de totes aquestes característiques podem definir fruits de ,.. 
diverses menes. Els més corrents són els següents: 

NÚCULA: Fruit sec indehiscent, amb una sola llavor i amb el 
pericarp lignificat. Són núcules els fruits de l'avellaner, dels tells ... 

SÀMARA: És com una núcula acompanyada d'una ala membranosa 
que en facilita la dispersió. Fan sàmares els freixes, els oms ... A voltes 
van lligades de dues en dues, com en els aurons, i se'n diuen samaridis. 

LLEGUM: Format per una, tavella que conté les llavors i que s'obre 
a la maturitat en dues valves. Es propi de les plantes de la família de les 
lleguJ!linoses, c~m ara la robínia. 

CAPSULA: Es un fruit sec, dehiscent, format per més d'un carpel. 
Els salzes i els pollancres tenen els fruits d'aquesta mena. 

DRUPA: Fruit carnós , generalment amb una sola llavor, protegida 
per un endocarp dur. Són drupes els fruits del grèvol, del lledoner. .. 

BAIA: Fruit carnós de pell prima, amb les llavors immergides en una 
mena de polpa, com els de l'arboç . 

POM: El receptacle carnós de la flor queda adherit a la paret de 
l'ovari i intervé en la formació del fruit. Fan poms el perelloner i el 
server, per exemple. 

La llavor 
En les angiospermes, amb els primordis seminals continguts dins un 

ovari clos , quan un gra de pol·len és atrapat per l'estigma d'una flor , 
germina i dóna lloc a un tub pol·línic que, obrint-se pas entre el teixit 
conductiu de l'estil, s'estira fins aconseguir l'ovari i s'hi fica dins per un 
porus, dit micròpil. La cèl·lula anteridial del gra de pol·len es divideix 
en dues, que corresponen als gàmetes masculins o cèl·lules espermàti
ques . El nucli vegetatiu de la cèl·lula que ha donat lloc al tub pol·línic 
emigra per aquest tub en direcció a l'ovari, seguit per les dues cèl·lules 
espermàtiques. 

Per una altra banda, a l'interior del primordi seminal tenim, prop del 
micròpil, l'ovocèl·lula, que correspon al gàmeta femení, acompanyada 
de dues cèl·lules més , dites sinèrgides. A baix de tot hi tenim tres altres 
cèJ.lules, les antípodes, i al mig els dos nuclis polars, que es fusionen i 
donen lloc al nucli secundari, que espera ser fecundat per una de les 
dues cèl·lules espermàtiques que estan baixant pel tub pol ·línic . 

En el seu camí vers el primordi seminal, el nucli vegetatiu es fon i les 
dues cèl·lules espermàtiques s'uneixen, l'una a l'ovocèl ·lula i l'altra al 
nucli secundari. L'ovocèl·lula fecundada es converteix en el zigot que 
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REPRODUCCIÓ DE LES ANGIOSPERMES 
I. - Planta adulta 
2. - Flor 
3. - EsTam 
4. - Pof.len 
5. - Tub pof.!ínic 
6. - Nucli vegelaTiu 
7. - Cèl·lules espermàTiqu es 
8. - PisTil 
9. - Ovocèf.!ula 

10. - Sinèrgides 
11. - Sac embrional 
12. - Nucel-la 

13. - AnTípodes 
14. - Nuclis polars 
15. - Micròpil 
16. - Estil 
17. - EsTigma 
18. - ZigoT 
/9. - Nucli endospènnic 
20. - Embrió, amb dos cotilèdons 
21. - Endosperma secundari 
22. - Lla vor 
23. - Testa de la llavor 
24. - Plàntula 
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per divisions successives origina l'embrió. EI nucli secundari, també 
fecundat, es converteix en el nucli endospèrmic que també es va divi
di nt per originar un dels teixits nutricis de la llavor (endosperma secun
dari) . El conjunt de l 'embrió, els teixits nutricis i la coberta que es 
forma per protegir-los, dita testa, formen la llavor. 

Aquest complicat procés de doble fecundació és exclusiu de les 
angiospermes i les diferencia de tota la resta de les plantes. 

En les gimnospermes, les flors són sempre unisexuals, no tenen mai 
ni calze ni corol ·la i els primordis seminals no estan tancats dins un ova
ri i, per tant, donen llavors, que no estan mai incloses en un fruit. Les 
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flors femenines s'agrupen en inflorescències i donen lloc, un cop 
fecundades, a una pinya (pins, avets ... ) o a un gàlbul (ginebres, 
savines ... ). 

El pol·len endut pel vent i captat per les flors femenines no emet el 
tub pol·línic immediatament, com passa amb les angiospermes, sinó que 
poden passar uns mesos i fins i tot un any. 

En el ginebre, per exemple, els primordis seminals, agrupats de tres 
en tres, estan protegits per una mena de fulletes imbricades que, en 

REPRODUCCIÓ DE LES GIMNOSPERMES (Pi) 
1. -Inflorescència masculina 
2.- Pol·len 
3. - Inflorescència femenina 
4.- Pinya 
5. -Pinya oberta 
6. - Esquama amb llavors 
7.- Llavor 
8. -Arbre adult 
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conjunt , ens recorden un borró. A primeres hores del matí , una gota 
d'un suc viscós és secretada a l'exterior a través del micròpil. Quan , al 
migdia , fa més calor, la gota es reabsorbeix amb el pol·len atrapat. El 
micròpil es tanca i ja no s'obre més per donar noves gotes matinals. 
Comença la lenta maduració del gra de pol·len i del primordi seminal i 
fins que no surt el tub pol·línic i té lloc la fecundació pot passar un any. 
Després de la fecundació, les tres fulletes protectores més pròximes al 
primordi es tanquen i l'embolcallen , creixen i s'inflen , bo i donant lloc al 
gàlbul carnós, el ginebró , que no hem de confondre pas amb un fruit 
veritable. 

Encara que la majoria dels arbres produeixen una quantitat conside
rable de llavors, una gran part es perd, en caure en llocs inadequats o 
servir d'aliment als ocells. A més a més , en un bosc , els plançons i les 
plantes joves són fàcilment destruïts pel pas dels animals o per la força 
del vent i dels aiguats , o són consumits pels herbívors. Molt poques són, 
en definitiva , aquelles llavors que veuen culminada la seva missió de 
donar un nou arbre adult. 

Els fruits i les llavors poden dispersar-se, ja sigui pel vent o pels 
animals, o més rarament pels corrents d'aigua. Les llavors dels salzes i 
dels pollancres porten una mena de borrissol de pèls sedosos, que 
facilita que el vent se les endugui . D 'altres arbres, com els oms i els 
aurons, dispersen directament els seus fruits, guarnits d'una ala mem
branosa que els fa girar a l'aire i poden ser fàcilment arrossegats pel 
vent. 

Arbres amb fruits carnosos i acolorits, com la moixera de guilla, o bé 
amb arils vistosos , com els que envolten les llavors del teix, confien la 
dispersió de les llavors als ocells , els excrements dels quals , amb les 
llavors incorporades i els fruits abandonats a mig menjar , poden 
escampar-se per una zona molt àmplia. 

D'altra banda, hi ha molts animals que fan rebost amagant fruits i 
llavors , que més tard són abandonats, sovint sota terra , en immillorables 
condicions per a germinar. 

Caldria suposar que la dispersió de llavors per mitjà dels animals no 
és , ni de bon tros , tan efectiva com la que té lloc per l'acció del vent, 
però la història de la migració dels arbres després de les glaciacions ens 
demostra tot el contrari. Els pins i els bedolls , arbres pioners amb 
llavors lleugeres i no gaire exigents a l'hora de germinar, van ésser 
seguits , camí del Nord , per altres arbres , com els roures i els avellaners , 
de fruits grossos i feixucs com ho són les glans i les avellanes , que 
normalment cauen molt a prop de l'arbre progenitor. Però les glans són 
l'aliment predilecte d 'alguns còrvids i les avellanes ho són també d'altres 
oce lls que ben segur se les van endur molt lluny d'on les havien 
recollides. A ixí, aquests arbres van anar colonitzant territoris , centenars 
de quilòmetres més amunt , cap al Nord. 
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5. CREIXEMENT 

En general , els arbres, durant els primers anys de vida, es desenvo
lupen d' una forma més o menys ràpida, segons les espècies, fins a as
solir un punt de maduresa a partir del qual el creixement es va alentint 
a mesura que passen els anys. 

Hi ha arbres caracteritzats pel seu creixement ràpid i que són gene
ralment de vida curta, com els pollancres, i d'altres que tenen un crei
xement molt lent però que, en canvi, acostumen a viure molts anys com 
el teix, per exemple. 

La majoria dels arbres, vivint en bones condicions, assoleixen alçà
ries entre els 20 i els 30 metres. Els més alts dels nostres arbres són els 
avets, de creixement més aviat lent i de llarga vida, que poden sobre
passar els 50 metres. Els arbres més alts del món són les sequoies 
d'Amèrica del Nord (Sequoiadendron giganteum i S. sempervirens), 
amb alçàries superiors als 11 O metres. 

En molts dels nostres arbres, el creixement anual té lloc dins un pe
ríode de temps relativament curt, de 4 a 5 setmanes, coincidint amb la 
primavera i amb l'aparició de les primeres fulles. Durant els primers 
dies, el creixement és lent, però a partir de la segona setmana va aug
mentant progressivament, fins a assolir taxes d'I a 2 cm per dia, segons 
les espècies . En les dues setmanes finals d'aquesta estapa el creixement 
torna a minvar i acaba cap al mes de juny, quan la gemma terminal de 
l'àpex de la tija deixa de ser activa. Aquest tipus de creixement és pro
pi d'arbres com ara els freixes i el faig. Semblantment ho fan els pins i 
l'avet. 

En d' altres, com el vern, els pollancres i els bedolls, l'etapa de crei
xement és més llarga i coincideix amb els 3 o 4 mesos del període ve
getatiu, quan estan totalment desproveïts de fulles. 

Pel que fa als arbres que inicien el creixement a la primavera, just 
quan les fulles comencen a apuntar i quan encara no assimilen substàn
cies nutritives, el procés té lloc gràcies a les reserves acumulades du
rant l'any anterior. Així, la taxa de creixement varia en funció de les 
condicions ambientals que es van donar un any enrere. 

El creixement en gruix, que, com hem dit, té lloc, sempre i en tota 
mena d'arbres, fora del període vegetatiu , durant la primavera i l'estiu , 
depèn de la quantitat de substàncies disponibles produïdes en funció de 
les condicions ambientals del mateix any. Aquest creixement, variable 
segons les espècies, pot arribar a ser d'uns 2 o 3 cm a l'any, per terme 
mitjà. 

Entre els nostres arbres, aquells que assoleixen els troncs més 
gruixuts són el s roures , els tells, el castanyer i, també, el plàtan, 
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naturalitzat i plantat arreu. Els arbres més gruixuts del món són també 
els de més alçària: les sequoies nord-americanes, amb troncs de més de 
10 metres de diàmetre, que vol dir que poden ser abraçats per vint 
persones donant-se les mans. 

6. VIDA 

La vida d'un arbre depèn sobretot de les condicions en què viu i de 
l'alteració d'aquestes condicions a causa de fets circumstancials o de la 
pressió humana. Hi ha, però, arbres de per si més capacitats que d'altres 
per a aconseguir una vida més llarga . 

Sense voler fixar xifres concretes, podem indicar que arbres com els 
pollancres, els salzes, els freixes, les moixeres, el trèmol, el bedoll i 
l'arboç poden viure de 100 a 150 anys; els pins, els àlbers i l'auró blanc, 
uns 200 o 300 anys; els oms, el faig i l'arç blanc, uns 400 anys; fins a 600 
anys poden assolir el garrofer, el boix i la blada, i fins a 700 els avets. 
Entre els nostres arbres mil·lenaris hi podem comptar alguns roures i 
alzines , el teix i l'olivera . El castanyer i el plàtan, sovint plantats, poden 
també ultrapassar els mil anys de vida. 

Els arbres més vells del món són les sequoies americanes, abans 
esmentades, com ara la Sequoiadendron sempervirens, amb exemplars 
vius de 2.500 anys, i la Sequoiadendron giganteum, amb algun de més de 
3.500 anys. Potser l'arbre viu més vell que es coneix avui dia és un pi 
americà, Pinus aris ta ta, de les Muntanyes Blanques de Califòrnia, que 
hom calcula que té 4.600 anys; pensem que la llavor que va donar 
aquest arbre va germinar 2.600 anys aC, quan a Catalunya estàvem al 
final del Neolític! 
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7. ELS ARBRES EN COMUNITAT: 
ELS BOSCOS 

Un bosc no és un conjunt d'arbres. El bosc és una complicada 
comunitat d'éssers vius , vegetals i animals, que es reparteixen l'espai i el 
temps , s'interrelacionen i aconsegueixen un equilibri dinàmic . 

Els boscos no són pas tots iguals i es distingeixen i s'anomenen pel 
seu arbre dominant. Així , podem parlar d'un alzinar, d 'una roureda o 
d 'una fageda. 

Molts dels nostres arbres autòctons no formen mai boscos ; es limiten 
a viure en nombre reduït dins aquelles comunitats que els ofereixen 
acolliment, en tenir exigències ambientals similars. D 'aquesta manera , 
moltes moixeres viuen a les rouredes , els bedolls viuen a les clarianes 
que deixa el pi negre a l'estatge subalpí i l'a rç blanc , amant de la 
humitat , el trobem sovint fent costat als oms i als verms, en els boscos 
de ribera. 

Tanmateix alguns dels nostres arbres esdevenen dominants en una 
comunitat i formen boscos, acompanyats d'altres arbres i d'un sotabosc , 
més o menys dens, d 'a rbusts , lianes, plantes herbàcies, molses i líquens, 
ben definit i característic en cada cas. 

Al nostre país, relativament petit , tenim l'avantatge de poder gaudir 
d 'un paisatge ben variat, ja que per un cantó tenim el mar i per l'a ltre, 
muntanyes de fins a 3.000 metres d 'a ltitud. Pujant al Montseny , des dels 
alzinars de la plana fins a l'avetosa del turó de l'Home , posseim una 
vegetació més diversificada que la que hi ha des d 'A nglatèrra fins a 
Rússia. 

DIBUIX ESQU EMÀTIC DELS DIFERENTS TIPUS DE PAISATGE 
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Podem definir tres tipus de paisatge que coincideixen, poc o molt, 
amb el que anirem anomenant terra baixa, muntanya mitjana i alta 
muntanya: 

1. Paisatge mediterrani 
Correspon al paisatge que trobem des del nivell del mar fins a uns 

600 metres d 'altitud. 
S'hi fan els boscos mediterranis típics , les màquies o bosquines i els 

alzinars, verds tot l'any i escleròfils, és a dir, de fulla endurida, petita i 
protegida contra una transpiració ex cessi va. 

2. Paisatge europeu 
Els seus boscos ocupen la muntanya mitjana, des dels 600 metres 

fins a uns 1.600 metres d'altitud. 
És el país del domini dels boscos caducifolis, semblants als que 

ocupen les zones humides i no gaire fredes de l'Europa central: roure
des i fagedes. 

3. Paisatge boreoalpí 
Correspon a l'alta muntanya pirinenca on es fan els boscos de coní

feres, l'avetosa i la pineda de pi negre, de marcat paral·lelisme amb la 
taigà nord-europea. 

Arriben fins als 2.300 metres d 'altitud, límit natural del bosc . Pel 
damunt només resten els prats alpins, germans dels que es troben als 
Alps o a la tundra àrtica. 

Contacte del bosc cuducifàli (fàgeda) , de /'es/atge 1110/IIÒ, amb el bosc de coniferes (pi negre), 
de l'estatge subalpí. 

,. ·. ~ '. . 
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8. CARACTERÍSTIQUES DELS 
NOSTRES BOSCOS 

1. Les màquies o bosquines 
Són boscos típicament mediterranis, d'arbres poc desenvolupats i 

arbusts espinosos que no passen de l'alçada d'un home . Han estat 
sotmesos a una pressió humana tan forta i es refan tan lentament , que 
amb prou feines en podem trobar retalls isolats. A molts indrets , els 
arbres semblen arbusts i es barregen amb les plantes espinoses, formant 
una mena de coixí que no arriba ni a un metre d'alçada. 

Hom hi distingeix: 
a) La màquia continental que s'estén per les terres de l'interior, com 

a la plana del Segre, de clima extremat, amb hiverns molt freds i estius 
xafogosos, molt destruïda per guanyar espai per als camps de conreu. 
Els arbres més corrents són el garric , el llentiscle , la savina i el càdec. A 
vegades hi surt també l'aladern i sovint s'hi barreja el pi blanc. L'arçot, 
arbust espinós, hi és gairebé sempre present. 

b) La màquia litoral que ocupa els terrenys prop del mar , des del 

La màquia litoral. 
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massís de Garraf fins a Alacant , de clima més humit i no tan extremat 
com el de les comarques de terra endins ocupades per la màquia 
continental. Hi trobem el margalló, l'única palmera autòctona europea, 
acompanyat del llentiscle, I 'ullastre, el garrofer, el garric , el càdec i la 
savina. El pi blanc i l'arçot també s'hi barregen. 

e) La màquia baleàrica que s'instal·la a la zona litoral de les Illes 
Balears, de composició similar a l'anterior , i on trobem , a més a més , 
l'olivella i altres plantes que només es fan en aquelles contrades, com 
són ara l'arangí bord i la vidalba baleàrica. 

2. E ls alzinars 
L'alzinar és el bosc mediterrani per excel-lència i hauria d'ocupar 

pràcticament tota la terra baixa del nostre país des del massís de Garraf 
fi ns a la Catalunya del Nord, on l'alzinar s'endinsa per terres franceses, 
així com les comarques interiors i bona part de les Illes Balears . 

D'aquest alzinar ens en queda relativament poc, car l'home l'ha anat 
arraconant cap a les muntanyes , aprofitant la plana per a establir-hi 
conreus, comunicacions i nuclis urbans . Se 'n poden trobar, això sí , 
retalls més o menys alterats i aquells que es conserven més bé són els 
que s'han refugiat a les serralades, en indrets inadequats per a 
instal·lar-hi conreus o pastures . 

Podem distingir diferents tipus d'alzinar , segons quina sigui la resta 
de la vegetació que acompanya l'alzina , que depèn d'una sèrie de factors 
geogràfics i climàtics. La sureda, podem considerar-la com una mena 
d'alzinar. Vegem-los: 

a) L'alzinar típic, dit també alzinar amb marfull, propi de comar
ques litorals i serralades de poca altitud i en el qual , fent costat a 
l'alzina, trobem l'arboç, el garric, l'aladern i l'aladern fals, el llentiscle i 
el càdec. El sotabosc hi és ric en arbusts i plantes enfiladisses, com el 
marfull, el galzeran, el matabou, la noguerola , l'arítjol i la ridorta. 

L'alzinar és un bosc sempre verd, ombrívol, un xic monòton perquè 
canvia ben poc al llarg de l'any, amb un estrat arbori amb l'alzina 
dominant, un estrat arbustiu alt i un altre de més baix . Les lianes 
s'entortolliguen pels troncs dels arbres i s'enfilen cercant la llum, i les 
plantes herbàcies i algunes molses guarneixen el sòl. Quan està poc 
alterat, es fa difícil de passar i, fins a cert punt , ens recorda els boscos 
de les selves intertropicals. 

b) L'alzinar muntanyenc ocupa la part més enlairada de la terra 
baixa, fins a uns 600 metres d'altitud, i entra en contacte amb el límit 
inferior de la muntanya mitjana. Perd bona part del sotabosc de l'alzinar 
típic i acull altres plantes de caràcter submediterrani i europeu . Hi 
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L'abnar típic. 

Clap d'a/~inar mwuanrenc. 

L'a/~inur de carTasca. 

La sureda. 
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podem veure arbres com l'ave llaner i el grèvol , la pinassa i el pi roig, 
arbusts com la gòdua i plantes humils, com l'herba de la prinella i la 
maduixera. 

e) L'alzinar de carrasca és propi de les contrades de clima més 
continental, en les guals l'alzi na es veu substituïda per una variant de 
fulla més ampla i arrodonida, dita carrasca. 

El seu sotabosc és molt més pobre que el de l'alzinar típic , del qual 
desapareixen una bona part de les plantes (aladen fals , arboç, marfull, 
matabou, galzeran, arítjol , ridorta .. . ). 

d) La sureda substitueix l'alzinar de terra baixa en aquelles comar
ques més plujoses com són ara les gironines. La sureda esdevé més 
aclarida que no pas l' alzinar típic , on ja no es fan moltes de les seves 
espècies arbòries i arbustives (garric, llenti sc le, càdec, noguerola, mata
bou .. . ). Les suredes , en general a causa del sistema d'explotació a què 
han estat sotmeses per heure ' n el suro, estan força alterades i acostu
men a portar un sotabosc d 'estepes i brucs que no els és propi . 

3. Les rouredes 
Quan passem la cota dels 600 metres d ' altitud, el paisatge canvia 

totalment. Ens trobem amb els boscos caducifolis , d'una verdor exu
berant a la primavera i a l'estiu, però que a la tardor es tenyeixen de 
tons bruns i rogencs d'una bellesa extraordinària. ¡J l'hivern resten els 
troncs despullats amb una catifa de fulles als peus. Es el país de les rou
redes i de les fagedes , boscos comparables als que es fan per l 'Europa 
central. 

Hi ha rouredes de diferent caràcter, segons quina sigui la mena de 
roure dominant, que ocupen zones ben determinades d 'acord amb els 
factors ambientals, sobretot de la humitat. 

Anomenem rouredes eixutes, de caràcter submediterrani , les de 
roure de fulla petita, en les quals al costat del roure se sol fer la pinas
sa i, en més o menys abundor, plantes mediterrànies pròpies dels alzi
nars veïns, i les de roure martinenc, sovint amb boix i grèvol, que 
s'estenen per la vessant sud del Pirineu i ocupen bona part de l'estatge 
montà. En el seu sotabosc, ric i variat, abunda l'olivereta, el torte llatge, 
el lloreret, la coronil·la boscana, la cornera tomentosa, l'espantallops ... 

La roureda de roure de fulla gran es fa en indrets més enlairats i 
plujosos, entre el Montseny i el Pirineu. Hi viuen d 'altres caducifolis 
com la blada i el tell i té un caràcter més atlàntic. 

La roureda humida; de veritable fesomia centreeuropea, és la rou
reda de roure pènol. Es pròpia de les contrades més humides i la tro
bem sobretot a la Vall d'Aran . Acompanyen el roure, el te ll , e l freixe, 
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La roureda . La fageda . 

l'avellaner , el grèvol i l'arç blanc, i alguns arbusts com ara la 
bruguerola , l'evònim i el sanguinyol. 

La roureda de roure reboll és un cas a part. Només la tenim a les 
muntanyes de Prades , on ha arribat com a testimoni de la vegetació 
atlàntica de la Península Ibèrica . 

4. La fageda 
Aquest bosc s'instal ·la pel damunt de les rouredes , en aquells indrets 

on es manté sempre un cert grau d'humitat , sigui per les pluges 
freqüents o per la formació de boires, que no permeten que el sòl 
s'assequi . Quan no es donen les condicions d'humitat suficients, pel 
damunt de les rouredes acostumem a trobar pinedes de pi roig. 
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La seva àrea de distribució és molt fragmentada. Les millors fagedes 
del país són a la Vall d'Aran. 

El faig, amb el seu sistema radical de creixement lateral, d'arrels no 
gaire fondes , s'aprofita de la humitat superficial i al mateix temps, amb 
el seu brancam obert i atapeït de fulles, redueix la llum que arribaria al 
sòl, de tal manera que, per l'una causa i l'altra, fa difícil la convivència 
d'altres arbres i arbusts en el seu sotabosc. Podem trobar-hi el freixe i la 
moixera de guilla i algun arbust, com el tintorell o la bruguerola. Sovint 
s'embelleix amb la presència de les flors blanques del buixol i del lliri de 
neu, plantes de florida primerenca que aprofiten la llum abans que el 
faig tregui les fulles . 

L"avetosa. 

S. L'avetosa 
En arribar als 1.600 metres d'altitud , el rigor del clima ja no permet 

la instal·lació de boscos caducifolis. Hem arribat al domini dels boscos 
de coníferes , de fesomia similar als de la taigà del nord d'Europa . 

L'avetosa n'ocupa la part més baixa i l'avet es barreja sovint amb el 
faig a la zona de contacte . Part damunt va cedint el terreny al pi negre 
que , més fo rt i més valent , s'enfila fins al límit natural del bosc, cap als 
2.300 metres d'altitud. 
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Pineda de pi negre. 

De la mateixa manera que l'avet s'endinsa poc o molt en el domini 
dels seus veïns el faig i el pi negre, el seu sotabosc, ric en molses i 
herbes que encatifen el sòl, porta poques plantes arbustives, que 
generalment provenen o bé de les fagedes (tintorell ... ), o bé de les 
pinedes properes (neret, nabiu ... ). 

Les avetoses més ben constituïdes de Catalunya són les de la Vall 
d'Aran, però se'n veuen en d'altres punts del Pirineu (Saltègat. .. ) i fins i 
tot, encara que molt empobrida, al Montseny. 

6. La pineda de pi negre 
És el bosc per excel·lència de l'estatge subalpí, que a mesura que va 

guanyant altitud va perdent densitat i en arribar als 2.300 metres ja no 
gosa pujar més, deixant , a vegades , que alguns individus aïllats, pel seu 
risc, intentin guanyar uns quants metres més a l'inhòspit territori. 

En aquests boscos , el pi negre pren sovint formes ajagudes i retortes , 
en la seva lluita constant amb unes condicions ambientals extremament 
dures (neu, allaus, gelades ... ). Pocs arbres gosen acompanyar-lo: l'avet , 
la moixera de guilla i el bedoll pubescent. 

La neu acumulada a l'hivern dóna protecció als arbusts i a les herbes 
del seu sotabosc. Així , abrigats pel mantell nival , que els aïlla de les 
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baixes temperatures, hi viuen plantes com el nabiu , el neret , el ginebró i -
la boixerola. Aquest bosc ocupa una ampla franja del Pirineu , que va 
des de Costa bona fins a la Vall d'Aran. 

7. Els boscos de ribera 
Els boscos de ribera s'instal·len prop dels cursos d'aigua, a la ribera 

dels rius i de les rieres que, per les especials condicions que ofereixen, 
donen cabuda a unes comunitats vegetals molt característiques i ben 
diferents de la resta de la vegetació veïna. Són propis de la terra baixa i 
de la muntanya mitjana i no són gaire diferents els uns dels altres. Són 
boscos de ribera les alberedes, les vernedes , les omedes, les salzedes ... 

8. Els boscos secundaris 
Són aquells que ocupen el lloc dels boscos naturals que han estat 

destruïts per l'acció humana i que sovint, afavorits pel mateix home, 
s'instal·len amb avantatge sobre la vegetació primitiva que, en aquesta 
situació, no pot refer-se. 
Bosc de ribera. Bosc secundari de pi roig. 

j)j 
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Tal és el cas de les pinedes de pi blanc i pi pinyer al país de l' alzina, 
del mateix pi blanc que colonitza el territori de les màquies, de l pinas
tre que es beneficia de la destrucció de les suredes, de la pinassa que 
substitueix el roure de fulla petita i del pi roig que forma extensos bos
cos al país del roure martinenc. 

Si l'home deixés d'estassar aquests boscos i permetés que la vege
tació natural seguís e l seu ritme, de mica en mica an iri en reculant i e l 
bosc primitiu, amb més força , acabaria ocupant el terreny que li han 
pres. 

COM UN ITAT 

Alzinar típic 

Sureda 
Alzinar muntanyenc 

Alzinar de carrasca 

Roureda de roure 
de fu lla petita 

Roureda de roure 
martinenc 

Roureda de roure 
de fu ll a gran 

Roureda de roure 
pènol 

Fageda 

Avetosa 

Pineda de pi negre 
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ARBR E DOMI ANT 

Alzina 

Surera 
Alzina 

Carrasca 

Roure de fulla 
petita 

Roure martinenc 

Roure de fu lla 
gran 

Roure pènol 

Faig 

Avet 

Pi negre 

ARBR ES ACOMPANYA NTS 

Arboç, aladern fals , ala
dern, garric, llentiscle, 
càdec .. 
Arboç, aladern ... 
Pi roig, server, moixera, 
blada, pinassa, avella
ner, grèvol ... 
Pi blanc, garric, càdec, 
aladern .. . 
Pi roig, pinassa, blada 
de fu ll a petita, alzina, 
garnc ... 
Pi roig, boix, arç blanc, 
ginebre, blada, auró ne
gre, ave ll aner, server, 
moixera de pastor, moi
xera ... 
Bedoll, trèmol, auró 
blanc, auró negre, bla
da, moixera, moixera de 
pastor, tell... 
Om, oma, tell de fulla 
petita, auró blanc, frei
xe, ave llaner, grèvol... 
Avet, moixera de gui lla, 
bedoll... 
Faig, moixera de guilla , 
bedoll (a les clarianes) , 
roure de fu lla gran ... 
Avet, pi roig, moixera de 
guilla, bedoll , bedoll pu
bescent .. . 



Capítol 11 

ELS NOSTRES 
ARBRES AUTÒCTONS 



1. IDENTIFICACIÓ DELS ARBRES 

Per poder ident if icar un arb re n ' haurem de prendre una mostra, que 
convindrà que ens doni la màx ima info rmac ió poss ible. A ixí, triarem 
una branq ueta amb di verses full es, q ue compararem amb les de la res ta 
de I' arbre per comprovar si són totes ig uals . A vegades varien, sigui 
perq uè són joves o ve ll es o en func ió de la seva pos ic ió a les branques, 
o perquè alg un arbre dóna full es de me nes di fe ren ts. 

Si cal, doncs, prend rem mostres de cada tipus. 
També ens convé recollir fl ors i f rui ts si tenim la sort de trobar-n' hi 

i d ibu ixar o anotar les caracterís tiques generals de l' a rbre (mida, fo rm a 
de la capçada, escorça ... ). També convé comparar aquestes característi
ques amb les d ' altres a rbres veïns de la mateixa mena, per comprovar 
si es mantenen constants o bé, s i són di fe rents, en q uè varien. 

D'a ltra banda, tindrem cura d ' anotar les característiques de l'indret 
o n l' hem trobat: altitud , o ri entac ió, tipus de vegetac ió, grau d ' humi tat. .. 
Totes i cadasc una de les dades reco ll ides ens poden ajudar a identificar 
l'arbre que ens interessa . 

Un cop entaulats, utilitzeu les cl aus de les pàg ines següents. Feu ús 
d ' una lupa de mà d ' uns lO augments a f i de poder observar bé tots e ls 
petits deta ll s. 

Fixeu-vos que en cada punt de la c lau se us proposen dos poss ibles 
camins a seguir. Caldrà esco ll ir, en cada cas, aque ll que doni uns c rite
ri s co incidents amb els de la mostra que teniu a les mans i a ixí anar 
avançant cap a la solució fina l. 

Si en a lgun punt us ado ne u que e ls caràcters que us proposen no lli 
guen amb els de ls vostres arbres, caldrà recular fin s a l punt en què pot
ser heu d ubtat entre l'un camí i l'a ltre i heu seguit l'equi vocat. En 
aques t cas us ajudaran e ls números de les c laus que es tro ben entre 
parèntes is i que us rem eten a l punt anteri or. 

Un cop hàgiu arribat a l f inal, convindrà que us assegure u bé de la 
vostra determinac ió. Per a a ixò, haureu de ll egir deting udame nt la des 
c ripció general de l' arbre i comprovar que coincideixen totes les carac
terís tiq ues que s' hi esmenten, j a q ue moltes no hauran sortit e n e l camí 
recorregut a les c laus . Els dibui xos i les fotografi es que l' acompanyen 
seran també una bona ajuda. 

Posem un exemple. Suposem que tenim a la mà una mostra de roure 
martinenc. Procedirem així, amb l'ajut de la clau de la pàg in a següent: 

I . El roure no té pas les full es de menys de 3 miJ.límetres, sinó q ue són 
d ' una a ltra mena; per tant, passarem al punt 3. 
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3. Tampoc no té les fulles de menys de 5 mil·límetres d 'amplada; així, 
doncs , passarem al punt 8. 

8. El roure té les fulles simples, amb un sol nervi principal; passem al 
9. 

9. Les fulles són lobulades i això ens duu al punt 39 . 
39. El roure no té espines; passem al 40 . 
40 . Les fulles són francament peludes pel revers; això ens porta al punt 

42. 
42. El revers de la fulla és verd mat i grisenc i no pas blanc i a més a 

més, totes les fulles del nostre arbre són iguals; per tant, ja hem 
decidit que es tracta d'un roure i caldrà anar a la clau de la pàgina 
55. 

Comencem de nou : 

1. Tenim les fulles francament peludes i passem al punt 4. 
4. L'enfeltrat del revers no és de color groc i observem que les fulles, 

en general, són de més de 5 centímetres de llargada; per tant, 
continuem cap al 5. 

5. Les fulles no són tan grans com les del roure reboll (de 8 a 15 
centímetres) i els entrants dels lòbuls no són gaire profunds: escau. 
doncs, anar a parar al 6. 

6. Aquí triem la primera de les dues opcions, la fulla de lòbu ls obtusos 
i abundor de pèls. Ja tenim determinat el nostre arbre: es tracta del 
roure martinenc. 

2. CLAUS PER A LA DETERMINACIÓ 
DELS ARBRES AUTÒCTONS 

1 Fulles molt curtes, dc menys de 3 mm. 
Fulles d'altra mena. 

2 (I) Fulles tan llargues com amples, aplicades a la tija. 
Aspecte arbustiu. 
Fulles més llargues que no pas amples, d'un to glauc. 
Branques primes . 

3 (I) Fulles molt estretes , de menys de 5 mm. 
Fulles d'altra mena. 

4 (3) Fulles de dues en dues , que surten d'un hranquilló 
molt curt (braquiblast). 
Fulles que surten d 'una a una, linears i aplanades. 

2 
3 

11 . SAV1NA 

63-64. TAMARJU 

4 
il 

ELS PINS (pàg. 55) 
5 

5 (4) Les fulles e s prolongue n per sota del pecíol i s'enganxen a la tija. 13. TE1X 
Fulles sense aquest caràcte r. 6 
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6 (5) Fulles amb la punta arrodonida . amb un petit entrant. 
Fulles amb la punta aguda i punxant. 

7 (6) Anvers dc la fulla partit per una línia blanca . 
Anvers dc la fulla amb dues línies blanques separades. 

8 (3) Fulles simples. pinnades (amb un sol nervi principal). 
Fulles simples , palmades (amb 3 o més nervis principals). 
Fulles compostes amb I o més nervis principals. 

9 (X) Fulles entercs (o molt finament dentades). 
Fulles amb el marge francament dentat. 
Fulles amb el marge lobulat o profundament dividit 
(els lòbuls poden ser dentats). 

JO ('I) Fulles sense pèls. 
Fulles amb pèls (observeu sobretot el revers i les 
enforcadures dels nervis. amb l'ajut d'una lupa). 

I I (lO) Fulles d'uns 2 o 3 cm dc llargada. lluents. 
Arbre generalment d'aspecte arbustiu. 
Fulles dc més dc 3 cm de llargada. lanceolades, amb 
el revers gris i mat. Generalment d'aspecte arbustiu. 

12 (lO) Fulles tendres i densament peludes. Caduques. Nervis 
prominents pel revers. 
Fulles tendres. poc peludes. Caduques. 
Fulles endurides i persistents (a vegades dentades). 

13 ( 12) Fulles ovades. 
Fulles lanceolades o el·líptiques. 

14 ( 13) Nervis prominents en el revers. rossencs. units per una 
xarxa dc nervis secundaris. Revers del limbe glauc 
(a vegades un xic dentat). 
Fulles amb pèls a tot el marge. amb els nervis secunda
ris paral·lcls. mai formant una xarxa. Anvers i revers 
verds. Arbre d' esco rça grisa i llisa. 

IS ( 13) Arbret espinós. dc tronc i branques rugosos. Flors 
en umbel·les (a vegades Ics fulles són finament 
dentades). 
Arbret no cspinós . fulles finament dentades. Flors 
e n ra·Jms penjants. 
Molt rar. 

16 ( 12) Tronc amb l'escorça d'un gris fosc. 
Arbre de fullatge dens i capçada força 
regular (a vegades. fulles dentades). 
Tronc d'un gris clar amb un gruixut revestiment (suro) . 
Arbre de fullatge esclarissat i capçada irregular. 

17 ('!) Fulles molt peludes pel revers. 
Fulles poc o no gens peludes . 

so 

I. AVET 
7 

8. GINEBRE 
9. CÀDEC 

9 
43 
50 

10 
17 

39 

11 

12 

57. BOIX 

66. ULLASTRE 

17. GATSAULE 
13 
16 

14 
15 

I6 . GATELL 

25 . FAIG 

42 . PERELLONER 

43. GATZERÍ 

27. ALZINA 

29. SURERA 

18 
21 



18 ( 17) Fulles dentades, que no punxen , caduques. 
Fruit: la gla. 

Arbres amb fruits d'altra mena . 

19 ( lR) Fulles amb el limbe molt més llarg que ample, de 3 cm 
d'amplada com a molt. Pèls sedosos. 
Fulles amb el limbe poc més llarg que 
ample, de més de 3 cm d'amplada. 

20 ( 19) Limbe arrodonit, amb dents molt amples, revers blanc 
amb menys de X parells de nervis (a vegades les fulles 
són dividides en 3 a 5 lòbuls grans). 
Limbe ovat o e l·líptic , amb dents fines i agudes . Revers 
blanc. amb X-12 parells de nervis sobresortints. 

21 ( 17) Fulles lanceolades, amb dents que no punxen. 
Fulles triangulars o rombals , amb dents que no punxen. 
Fulles ni lanceolades. ni triangulars, ni rombals, amb 
dents que no punxen. 
Fulles amb dents punxants i rígides, com espines. 

22 (21) Fulles molt llargues (d'uns 20 cm), amb 
15 parells dc nervis paral·lels. Fruit: la castanya. 
Fulles dc menys dc 20 cm de llargada i 
amb menys de 15 parells dc nervis. 

23 (22) Fulles perennes endurides i lluents. Flors blanques en 
forma de gerra. Fruit vermell (quan és madur), granellut. 
Fulles caduques, blanes. Branques molt primes i 
flexibles (vímets). 

24 (21) Fulles amb les dents molt agudes. Escorça ben blanca. 
Fulles amb les dents més o menys arrodonides. 
Escorça grisa. 

25 (24) Fulles triangulars , amb molt pocs pèls o sense. 
Fulles rombals , amb el revers i el pecíol pel uts . 

26 (21) Fulles amb el limbe asimètric. 
Fulles amb el limbe simètric. 

27 (26) Fulles amb Ics dents de dues grandàries diferents, 
almenys amb lO parells de nervis. 

35. ROURE DE 
FULLA PETITA 

19 

14. SALZE 

20 

18. ÀLBER 

45. MOIXERA 

22 
24 

26 
38 

26. CASTANYER 

23 

65. ARBOÇ 

15 . VIMETERA 

25 

19 . POLLANCRE 

21. BEDOLL 
22 . BEDOLL 
PUBESCENT 

27 
31 

Fulles amb les dents totes iguals , amb menys de 10 parells de nervis. 
2R 
29 

28 (27 ) Limbe deó a X cm. Ala del fruit ovada, 
amb la grana pel damunt del centre. 
Limbe de 9 a 12 cm. Ala del fruit rodona , amb la grana al bell mig . 

38. OM 
39. OMA 

29 (27) Fulles ovades, molt estretes. Branques flexibles. 
Fulles ovades o arrodonides. Base del limbe en for
ma de cor. 
Branques poc flexibles. 

40. LLEDONER 

30 
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30 (29) Limbe de més de 6 cm d ' amplada, amb pè ls blancs a 
les enforcadures dels ne rvis. Fruit ovoide. 

Limbe de me nys de 6 c m d ' amplada (de 
4 a 6 c m) , amb pèls rossos a les 
e nforcadures de ls nervis. Fruit esfèric. 

31 (26) Fulles amb el limbe tan ample com llarg, o gairebé . 
Fulles amb e l limbe més llarg que ampl e. 
o vades o e l·líptiques. 

32 (3 1) Fulles poc o molt engan xoses, amb la 
part més ampla entre el centre de la fulla 
i la part superior, amb un escot a la punta. 
Fulles que no són enganxoses. Limbe d ' altra mena. 

33 (32) Fulles dc menys de 6 cm d ' amplada amb 
poques dents amples i arrodonides . 
Fulles de més ci e 6 cm d ' amplada amb cients 
no mbroses agudes i petites . Fruit: l' ave llana. 

34 (33) Fulles verdes tant per l'an vers com pel 
revers, amb e l pec íol molt prim i apl anat , 
Full es blanques pel re vers amb e l pecíol 
cilíndri c i grui xut. Full s de di verses 
formes, d' enteres a molt lobulades . 

35 (31 ) Full es més o menys e ndurides, persis te nts. 
Fulles més o menys blanes . caduques. 

36 (3 5) Fulles esparses amb els nervis ressaltats 
per I' anvers. 
Fulles oposades amb e ls ne rvis poc ressaltats 
per l'an vers. tran slúc ids. 

37 (3 5) Fruit: la g la . 
Fruit d ' altra mena. Limbe cie la fulla 
amb molt poques dents arrodonides (o 
bé enter) amb e ls nervis ressaltats pe l revers. 

38 (2 1) Fulles de més de 5 cm de llargada. 
Limbe lluent i ondulat. 
Fulles de menys de 5 cm de llargada. 
sembla nts a les cie I' a lzina, pe rò verdes 
pe r toles dues cares. Fruit: la g la. 

39 (9) Arbre am b espines . Flors blanques. Fruit ve rme ll. 
Arbres sense espines. 

40 (39) Limbe a mb mo lt pocs pè ls o sense. 
L imbe amb pè ls abundosos pel revers. 

52 

61. TELLDE 
FULLA GRAN 

62. TELLDE 
FULLA PETITA 

32 

35 

23. VERN 
33 

34 

24. AVELLA NER 

20. TRÈMOL 

18. ÀLBER 

36 
37 

59. A LADERN 

60. FALS ALADERN 

Al gun s ROURES (pàg. 54) 

16. GATELL 

56. GRÈVOL 

30. GARRIC 

41. ARÇ BLA NC 
40 

41 
42 



41 (40) Lòbul s dc la fulla aguts. amb dents fines . Fruit ovoide. 
Lòbuls de la fulla obtusos i armdonits. 

Fruit: la gla. 

42 (40) Revers de la fulla ben blanc. Fu lles de 
forma diferent en el matei x arbre. 
Revers de la full a d'u n verd mat o gri senc. 

43 (8) Ful les amb les divis ions del limbe de més 
cie 20 cm de llargacla, disposades com un 
venta ll. Pecíol amb agullons. Palmera autòctona. 
Fulles d' altra mena. 

44 (43) Fulles esparses. 
Ful les oposades. 

45 (44) Lòbul s cie formes arrodonides, aspres. Culti vat. 
Lòbu ls amb cients agudes . Culti vat. 

46 (44) Fu lles amb el revers mat. 
Full es amb el revers més o menys lluent. 

47 (46) Fulles amb 3 lòbul s. A les del fru it molt tancades. 
Fulles amb 5-7 lòbul s. 

48 (47) Lòbu ls arrodon its. entra nts poc profunds. 
A les del fruit obertes (en angle rec te). 
Lòbul s aguts, entrants tancats i profunds. 
A les del fruit gairebé tancades. 

49 (46) Fulles de més cie I O cm d'amplada. 
Lòbul s aguts i cients amb punta. A les del 
fruit bastant obertes. Fruit aplanat. 
Full es de 5-8 cm d'amplada. Lòbuls 
arrodon its i dents arrodon ides . A les del 
frui t comp letament obertes. Llavors intl ades. 

50 (8) Fu lles amb mol ts nervis que conflueixen en el pecíol. 
Flors blanques tacades cie pürpura 
di sposades en ramell s còni cs. Culti vat. 

Fu lles (que cal no confondre amb els 
folíol s) amb un so l nervi principal. 

5 1 (50) Fulles oposades. 
Fu ll es esparses . 

52 (5 1) Fo i íols amb els entrants entre dent i dent 
de forma rectil ínia, formant un angle 
tancat. Borrons rabassuts i negres . 

Folío ls amb entrants entre dent i dent cie fo rma cor
bada fo rmant un ang le obert. Borrons ovoides i bruns. 

46. MOI XERA 
DE PASTOR 

Al guns ROURES (pilg. 54) 

18. ÀLBER 
A lguns ROURES (pàg. 54) 

70. MARGALLÓ 
44 

45 
46 

98. FIGUERA 
77. PLÀTAN 

47 
49 

51. AURÓ NEGRE 
48 

52. BLADA 

55. FALS PLÀTAN 

54. ERABLE 

50. AURÓ BLANC 

82. CASTANYER 
D'ÍNDIA 

5 1 

52 
53 

67. FR EI XE DE 
FULLA GRAN 

68. FREIXE DE 
FULLA PETITA 

53 



53 (51) Fulles amb els folíols de 2 en 2. sense 
folíol terminal (paripinnades). Perennes. 
Fulles amb els folíols de 2 en 2. amb un 
folíol terminal (imparipinnades). Caduques. 

54 (53) Fulles aromàtiques amb olor de resina. 
Folíols eJ.líptics. Pecíol alat. Fruit esfèric. 
Fulles sense olor de resina. Folíols ovals. 
Pecíol no alat: Fruit: la garrofa. 

55 (53) Branques espinoses, amb les espines de 2 en 2 a la base 
del pecíol. Flors papilionades. Fruit en llegum. Cultivat. 
Branques sense espines. 

56 (55) Fulles amb els folíols enters. Fruit: la nou. Cultivat. 
Fulles amb els folíols dentats. 

54 

55 

49. LLENTISCLE 

48. GARROFER 

79. ROBÍNIA 
56 

75. NOGUERA 
57 

57 (56) Borrons viscosos, sense pèls, de color verd. Folíols simètrics. 47. SERVER 
Borrons no viscosos, amb pèls, de color violeta fosc. 
Folíols asimètrics. 44. MOIXERA 

DE GUILLA 

CLAU PER A LA DETERM/NAC/0 DELS ROURES 

I Fulles amb molt pocs pèls o sense. 
Fulles francament peludes (sobretot pel revers). 

2 (I) Fulles completament glabres (sense pèls), amb la 
part més ampla cap a la banda superior. Lò-
buls arrodonits. Pecíol molt curt (de menys de 5 mm). 
Fulles amb pocs pèls. Pecíol de més de 5 mm. 

3 (2) Fulles amb els nervis amb pèls rossos. Limbe llarg i estret 
(R-17 x 4-R cm). Lòbuls aguts i petits. 
R-15 parells de nervis. 
Fulles amb molt pocs pèls o sense. Limbe amb 
l'amplada màxima cap a la meitat (el·líptiques). 
Lòbuls arrodonits i grans. 5-7 parells de nervis. 

4 (I) Fulles amb pèls petits que formen un enfeltrat de co
lor grogós. Limbe de 5 cm de llargada, com a molt. 
6-12 parells de nervis rectes i paral·lels. 

Fulles d'altra mena. 

5 (4) Fulles de 5 a lO cm de llargada. amb 
lòbuls amb entrants poc profunds. 
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Fulles de Ra 15 cm de llargada. Pèls pel revers 
formant un enfeltrat abundós de tacte suau. 
Lòbuls amb entrants molt profunds i desiguals. 

2 
4 

31. ROURE PÈNOL 
. 3 

37. ROURE AFRICÀ 

32. ROURE DE 
FULLA GRAN 

35. ROURE DE 
FULLA PETITA 

5 

6 

34. ROURE REBOLL 



6 (S ) Fulles amb lòbul s obtu sos . Pèl s abundant s. 33. ROURE MARTINENC 
Fulles amb lòbuls aguts. Pèls escassos 
(excepte en les més joves) . 36. ROURE CERRIOIDE 

CLAU PER A LA DETERMINACIÓ DELS PINS 

Fulles ll argues, de 6 a 20 cm. 
Fulles més curtes, ordinàriame nt de 3 a 6 c m. 

2 ( I) Pinyes ovoides. Capçada en forma de para-sol. 
Pinyes còn iques. 

3 (2) Fu lles primes i toves de 6 a I O cm de 
llargada. Pinyes inserides a la branca 
per un peduncle corbat. Capçada 
esc lar issada. 
Fulles gru ixudes, que pu nxen , de més 
de I O cm. Capçada cònica. 

4 (3 ) Fu llesmolt ll argues , de 10a20 c m. 
Pinyes còniques, molt ll argues, inserides obliquame nt 
a la branca. Capçada còn ica i de nsa. 
Fulles bastant ll argues, de 8 a 18 cm. 
Pinyes còniques. estre tes i me nudes, inserides perpendi
cularment a la branca. Capçada ampla i còn ica. 

5 ( I) Fu lles d ' un ve rd blavós o grisenc, de 3 a 6 cm. 
Pinyes petites, de 3 a 6 cm, mats. Capçada cònica, estreta. 
Ful les d ' un ve rd fosc , de 3 a 6 cm, corbades, atapeïdes. 
Pinyes de 4 a 7 cm. Capçada cò nica. Arbre, a vegades, 
mi g ajagut i retort. 

2 
5 

3. PI PINYER 
3 

2. PI BLANC 

4 

4. PINASTRE 

5. PINASSA 

6. PI ROIG 

7. PI NEGRE 

Les full es de ls pins autòctons surten se mpre de dues e n dues damunt una branqueta molt 
menuda, el braqu ibl ast. En boscos replantats pode m trobar pins, int roduïts per l' home, amb 
les fulles reunides d' una altra manera. Sovint trobem Pinus insignis i Pinus canariensis amb les 
fu lles cie tres e n tres . 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES ÉSPÈCIES ·~ · 

1. AVET 
Abies alba 

Del llatí: abies = avet i alba = blanca. 
Castellà: Abeto. 
Família: PINÀCIES. 

I •I 
Localització: Forma avetoses entre els 1.300 i els 2.000 metres d 'alti

tud al Pirineu i al Montseny. Sovint conviu amb el faig i també acompanya 
el pi negre en els boscos subalpins. 

Floració: Abril-maig. 

Arbre majestuós que pot atènyer 40 o 50 m d'alçària, de tronc dret i 
escorça llisa, generalment d ' un gris argentat. Capçada ben cònica, amb les 
branques de dalt més curtes que les inferiors , totes orientades cap avall. 
(Els pins també tenen la capçada cònica, però les branques són ascen
dents.) 

Fulles linears, d'I ,5 a 3 cm, amb un petit entrant a l'àpex , d'un verd 
lluent per l'anvers i amb dues ratlles blanques pel revers, inserides directa
ment sobre les branques. (Els pins autòctons les tenen disposades de dues 
en dues, sobre una branqueta menuda, el braquiblast.) · 

Pinyes dretes. 

La seva fusta , tova i alterable, no té gaire aplicació, però en els 
països on és abundant, és una font de primera matèria per a les fàbriques 
de paper. 
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I. Aspecre general 
2. Pinw 
3. rulles 
4. Escorça 
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2. PI BLANC 
Pinus halepensis 

Del llatí: pinus = pi i halepensis 
Castellà: Pino carrasco . 
Família: PINÀCIES. 

d'Alep (Síria) . 

• 
Localització: És un arbre mediterrani. Viu en indrets eixuts i 

pedregosos del país de l'alzinar , on primitivament va ocupar les 
c_larianes per anar progressant a mesura que l'alzinar ha estat destruït. 
Es propi de la terra baixa de tot el nostre territori , inclosos el País 
Valencià i les Illes Balears . 

Floració: Abril-maig. 

El pi blanc pot arribar a fer uns 20m d'alçària . Té la capçada cònica , 
esclarissada, amb moltes pinyes, i l'escorça d'un gris clar, sobretot la de 
les branques joves. 

Com és el cas de tots els pins , les inflorescències masculina i 
femenina estan separades, però conviuen en el mateix arbre (monoic). 

Pinyes estretament còniques i allargades de 8 a 12 cm, d'esquames 
planes , sostingudes per un peduncle corbat, que les acosta cap a la 
branca. 

Fulles de dues en dues , primes i toves , de 6 a 10 cm , d'un verd clar. 

A causa dels avantatges que la destrucció dels alzinars i de les 
màquies li ha representat , s'ha convertit en l'arbre més abundant del 
nostre país . 

La fusta té aprofitament per a treballs bastos. 
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I. Escorça 
2. Pinm 
3. Inflorescència IIIC/ Sculina 
4. !J~florescència femen i no 
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3. PI PINYER 
Pinus pinea 

Del llatí: pinea pinya. 
Castellà: Pino, piñonero. 
Família : PINAClES. • 

Localització: Procedent del Mediterrani oriental, va ésser introduït al 
nostre país des de temps antics i viu bé sobre terrenys poc consolidats o 
sorrencs , ,i col ·labora a fixar-los . Abunda a tota la terra baixa de les 
comarques litorals , tant al Principat com al País Valencià i a les Illes 
Balears. 

Floració: Març-maig. 
Arbre que quan està completament desenvolupat pot fer uns 20 m 

d 'alçària, de tronc generalment dret , de capçada ampla en forma de 
para-sol i d'escorça rogenca i clivellada longitudinalment , formant 
plaques gruixudes. 

Pinyes ovoides, de 8 a 15 cm de llargada , amb els pinyons amb la 
closca molt dura. 

Fulles, de dues en dues, gruixudes i ll argues , d' uns Xa 15 cm , d' un 
verd fosc . 

Els pinyons són comestibles i molt apreciats en pastisseria (coques , 
torrons, panellets . .. ). 
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I. Aspec1e general 
2. Pinya 

3. Inflorescència masculina 
4. Inflorescència femenina 
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4. PINASTRE 
Pinus pinaster 

Del llatí: pinaster = pi silvestre. 
Castellà: Pino, rodeno , pino marítimo. 
Família: PINAClES. • 

Localització: Viu sobre terrenys granítics en terres baixes (Costa 
Brava, la Selva .. . ) i al País Valencià (la Plana ... ) . Falta a les Illes 
Balears. 

Floració: Abril-maig. 
Arbre de 25 a 30 m d'alçària, amb la capçada densa i cònica, 

formada pel brancam ascendent, d'escorça rogenca profundament 
clivellada, formant plaques gruixudes . 

Pinyes de fins a 22 cm de llargada, estretes i còniques, les més 
grosses dels nostres pins, que romanen a l'arbre uns quants anys abans 
d'obrir-se i que ordinàriament s'agrupen al voltant de la branca. 

Fulles molt llargues, de 10 a 20 cm, les més llargues de tots els pins 
europeus, rígides i punxants , d'un verd clar, reunides de dues en dues. 

És el pt del qual majoritàriament es treu la trementina. 
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I. Aspee!e general 
2. Pinyes 
3. escorço 
-1. Inflorescència Jna sculina 
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S. PINASSA 
Pinus nigra, subsp. salzmannii ( = Pinus clusiana) 

Del llatí: nigra = negre i salzmannii = de Salzmann. 
Castellà: Pi no_ negral. 
Família: PINAClES . • 

Localització: Viu a la muntanya mitjana , gairebé sempre acompa
nyant o substituint el roure de fulla petita, a les rouredes destruïdes , des 
de les vessants del Pirineu fins als Ports de Tortosa , i penetra al País 
Valencià . Falta a les Illes Balears . 

Floració: Març-maig. 

Arbre de tronc alt i dre t , de fins a uns 30 m d 'a lçària , de capçada 
ampla i cònica , amb l'escorça del tronc sovint grisenca i la de les 
branques joves , vermellosa. 

Pinyes còniques i petites , de 4 a 8 cm , que s' insereixen perpendicu
larment a la branca. 

Fulles , de dues en dues , llargues, gruixudes, flexibles i punxants , de 
8 a 18 cm , d' un verd fosc. 

La pinassa dóna troncs molt alts i drets, que s'utilitzen per a fer pals 
de vaixells . 
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I . Inflorescència 
masculina 

2. Inflorescència 
fem enina 

3. Pinyes 
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6. PI ROIG 
Pinus sylvestris 

Del llatí: sylvestris = silvestre. 
Castellà: Pino albar. 
Família: PINÀCIES. • 

Localització: És un arbre de caràcter europeu, que viu bé i forma bos
cos secundaris entre les rouredes de roure martinenc, el qual substitu
eix a mesura que és destruït per l' acció humana. Penetra poc o molt a l'es
tatge subalpí, on en alguns indrets s' hibrida amb el pi negre i dóna peus de 
tronc alt i dret, amb una capçada i fulles de pi negre. Forma boscos natu
rals entre els 1.600 metres d'altitud i el sostre de les rouredes de més avall. 
Amb aquest caràcter, el trobem en algunes valls pirinenques, a Andorra, 
als Ports de Tortosa i a l'Alt Maestrat. 

Falta a les Illes Balears. 
Floració: Maig-juny. 

Arbre alt, de fins a uns 30 m d'alçària, de tronc dret i capçada un xic 
irregular, cònica i estreta, que s'inicia ben amunt del tronc. Branques joves 
i brots tendres, d'un color rogenc, com de rovell. Escorça clivellada. 

Les inflorescències femenines són rosades i donen pinyes verdes el se
gon any i brunes i mats l'any següent. Les inflorescències masculines, gro
goses, creixen damunt les branques de l'any anterior. 

Fulles curtes, rígides i punxants, de 3 a 6 cm, d'un verd blavís o gri
senc, una mica corbades. 

Dóna una fusta de qualitat bastant bona, que es fa serv ir per a la 
construcció. 
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I. t.'.I'C0/'('{1 

2. Pinres 
3. lnflorcscènci" IIWsculino 
.f. h~florescència fe111enina 
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7. PI NEGRE 
Pinus mugo subsp. uncinata 

Del llatí: uncinata = corbada (per la forma 
dels escudets de les pinyes). 
Castellà: Pina negra. 
Família: PINÀCIES. 

• 
Localització: És el pi típic dels boscos subalpins i és l'arbre que més 

s'enfila, fins al límit superior del bosc (2.300 metres d'altitud) , pel 
damunt del qual el rigor del clima no permet la vida de cap mena 
d'arbre. 

Només el tenim al Pirineu i en algunes serralades veïnes . Falta al 
País Valencià i a les Illes Balears. 

Floració: Maig-juny . 

Arbre correntment no gaire alt , d'uns 10 a 15 m, de tronc gruixut i 
sovint retort, que agafa formes tortuoses amb la capçada deformada, 
sobretot cap al límit superior de la seva àrea de distribució . 

Escorça grisa, gairebé negra . 
Pinyes de 4 a 7 cm de llargada , as imètriques , amb el vèrtex de les 

esquames en forma de ganxet , sobretot les que corresponen a la part per 
on l'arbre rep més llum. 

Fulles curtes, de 3 a 6 cm, que cobreixen densament les branques, 
corbades, endurides i punxants. 
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I. Inflorescència fernenina 
2. Inflorescència masculina 
3. Pinya 
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8. GINEBRE 
Juniperus communis 

Del llatí: juniperus = ginebre communis 
Castellà: Enebro. 
Família: CUPRESSÀCIES. 

comú. 

• 
Localització: Viu a l'estatge montà i entra a la terra baixa per aquells 

indrets més frescos i humits que li són favorables. Viu al Principat i al 
País Valencià. Falta a les Illes Balears . 

Floració: De març a maig. Els gàlbuls, dits ginebrons, maduren a la 
tardor de l'any següent. 

Arbre modest, perennifoli, que a tot estirar arriba a uns 7 o 8 m 
d'alçària, però que ordinàriament és més baix i a molts indrets el seu 
port no passa d'arbustiu . 

Inflorescències masculines i femenines en peus diferents (dioic) . 
Fulles linears, punxants , situades en verticils de 3 en 3, damunt la 

branca, amb una ratlla blanca central que recorre tot l'anvers. 
Els gàlbuls , dits ginebrons, són aromàtics i prenen un color blau, 

gairebé negre , quan són madurs i es fan servir per a preparar licors, com 
ara la ginebra. La pela està recoberta d'una fina pruïna. 

9. CÀDEC 
Juniperus oxycedrus 

Té les fulles similars al ginebre , però amb l'anvers recorregut per 
dues bandes blanques, separades i ben definides , en comptés d'una . 

Els gàlbuls, quan són madurs, són lluents i de color rogenc i un xic 
més grossos que els ginebrons. 

Viu en indrets més càlids i eixuts que no pas el ginebre i se'n veuen 
pels alzinars , les màquies i les suredes. És present a les Illes Balears . 

10. GINEBRÓ 
Juniperus communis, subsp. nana 

Arbust propi de l'alta muntanya, amb les fulles com les del ginebre, 
però corbades i un xic més curtes i més amples . Viu ajagut i retort , a 
l'estatge subalpí, a les pinedes de pi ne_gre i en els matolls de bàlec , en 
companyia de la boixerola i del nabiu. Es de floració més tardana que el 
ginebre (juliol) . 
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GINEBRE 
I . Inflorescència masculina 
2. Aspecte general 
3. Gàlbuls 

CÀDEC 
4. Gàlbuls 

GINEBRÓ 
5. Aspecte general 
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11. SAVINA 
Juniperus phoenicea 

Del grec: phonikéa = de color porpra . 
Castellà : Sabina . 
Família : CUPRESSÀCIES. • 

Localització: Viu a les màquies i a les pinedes, més o menys 
aclarides , a la terra baixa , sobre sòls calcaris , a tot el nostre territori. 

Floració: Febrer-març. Els gàlbuls maduren a la tardor de l'any 
següent. 

Arbre petit , perennifoli , generalment poc desenvolupat , de fins a 
uns 8 m d'alçària , però sovint d 'aspecte arbustiu . Els més crescuts, amb 
la capçada cònica i ampla . Escorça rogenca. 

Les inflorescències masculines són grogoses, les femenines , verdes, i 
les unes i les altres es donen generalment en el mateix arbre (monoic). 

Fulles joves linears i punxants, semblants a les del ginebre. Les més 
velles són menudes , rombals i imbricades damunt les branques. 
Al·ludint a aquesta diferència hi ha un aforisme popular que diu: "La 
savina neix ginebre". 

Els gàlbuls són rogencs , lluents , globulosos, de 5 a 8 mil·límetres, 
amb 6 a 9 llavors immergides en la polpa. 

12. SAVINA TURÍFERA 
Juniperus thurifera 

Del llatí: thurifera = que porta encens. 
(per la seva resina aromàtica) • 

La savina turífera només ha estat trobada a Penyagolosa , al País 
Valencià . S'assembla força a l'espècie precedent. Té també les fulles de 
dues menes i les adultes, imbricades i ajagudes damunt les branques , 
s'obren i se'n separen en arribar al capdamunt. 

Els gàlbuls, més grossos , són blaus i pruïnosos a la maturitat. 
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SAVINA 
/ . Detall de les júl/es 
2. Gàlbuls 

SAVINA TURÍFERA 
3. Detall de les fulles 
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13. TEIX 
Taxus baccata 

Del llatí: taxus = teix i baccata = que porta baies 
(de fet, no són baies, ni tan sols són fruits veritables). 
Castellà: Tejo. 
Família: TAXÀCIES. 

• 
Localització: Viu des de l'estatge montà fins al subalpí, a les torrente

res i als cingles ombrívols. No forma mai boscos. Rar a les Illes Balears 
(se'n troben uns quants exemplars a la mola de Planícia i al puig de Mas
sanella). 

Floració: Març-abril. 

Arbre perennifoli;· que pot arribar a atènyer fins a uns 20 m, però que 
generalment és molt més baix i humil. Té el tronc gruixut, d'escorça bruna 
i llisa, que es clivella i cau formant crostes. Capçada de forma piramidal, 
d'un verd, trist, formada per branques molt obertes i molts branquillons 
pènduls. Es de creixement molt lent, però d'una gran vigoria, i se n'han 
trobat exemplars mil·lenaris. 

Inflorescències masculines, molt petitones, a les axil·les de les fulles . 
Les flors femenines, en peus diferents (dioic), donen una sola llavor de co
lor verdós bru, que es guarneix amb un embolcall carnós de color roig viu 
(aril) que actua d'element d'atracció dels ocells , encarregats de dispersar 
les llavors . 

Fulles linears, d'la 3 cm, acabades en punta, d'un verd fosc per l'an
vers i més pàl·lides pel revers. La base del pecíol es perllonga en unà mena 
de veta que s'enganxa a la branca. 

Tant a les arrels com a les branques, a les fulles i a les llavors del teix 
hi ha un principi actiu, un alcaloide, dit taxina, metzinós per a l'home i per 
a la majoria dels animals, menys actiu entre els remugadors. L' única part 
de l' arbre que no conté taxina és l'aril que envolta la llavor. 

El teix és un arbre protegit a molts països, on n'ha disminuït espectacu
larment el nombre d'uns centenars d'anys ençà. Això és degut, sobretot, al 
gran ús que se'n va fer des de l'edat mitjana per a construir arcs per a 
llançar sagetes. La lentitud del seu creixement ha fet la resta. 
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I. Inflorescència masculina 
2. Fulles i arils 
3. DETALL 

a. Fulles 
b. Flor masculina 
c. Flor femenina 
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14. SALZE 
Salix alba subsp. alba 

Del llatí: salix = salze i alba = blanca. 
Castellà: Sauce. 
Família: SALICÀCIES. 

Localització: Viu a l' estatge montà i forma bosquets de ribera (sal
zedes), on es barreja amb altres salzes arbustius com ara la sarga i el sau
lic, i amb arbres com els pollancres, els verns i els àlbers. Falta a les Illes 
Balears. 

Floració: Febrer-maig. 
Fructificació: Maig-juny. 
Arbre caducifoli, de lO a 15 m d' alçària, de tronc dret i gruixut, amb 

l'escorça bruna clivellada longitudinalment. Branques joves amb pèls se
dosos, llargues, primes i flexibles, dites vímets. Capçada ampla. 

Inflorescències en aments, les masculines grogoses i amb els dos es
tams sobresortints, les femenines verdoses, en peus distints (dioic). 

Fulles de 6 a 8 cm, estretes, lanceolades, recobertes de pèls sedosos 
blancs pel revers, finalment dentades i acabades en una punta estreta, amb 
estípules que cauen prematurament. Pecíol molt curt. 

Fruit en càpsula, amb les llavors molt petitones, guarnides amb un plo
mall de pèls blancs i llargs, que en faciliten la dispersió. 

La seva fusta és tova i flexible i se ' n fan barques. A Anglaterra la utilit
zen per a fer els pals de criquet. 

Dels vímets, se'n fan cistells i mobles de jardí. 

15. VIMETERA 
Salix fragilis 

Del llatí: fragilis = fràgil. o 

La vimetera és una altra mena de salze, més baix i rabassut, que 
també fa vímets, amb les branques joves lluents i sense pèls. Les fulles 
adultes passen dels 1 O cm de llargada, amb el pecíol d' I a 2 cm, i no 
tenen pèls pel revers. Les estípules són petites i arrodonides i cauen 
prematurament. 

Hi ha d' altres salzes que no són arbres sinó arbusts, com la sarga (Salix 
elaeagnus) i el saulic (S. purpurea) , que fan vímets, i la vimassa (S. aurita) 
i el salze pirinenc (S. pyrenaica), que no en fan . 
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SALZE 
1. Inflorescència masculina 
2. Inflorescència femenina 

VIMETERA 
D etall de les f ulles 
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16. GATELL 
Salix cinerea subsp. oleifolia 

Del llatí: cinis, cineris = cendra . 
Castellà: Salguero negra . 
Família: SALICÀCIES. 

Localització: Viu des del Pirineu fins als Ports de Tortosa a l'estatge 
montà, i a les fondalades de la terra baixa , sovint a les alberedes i a les 
vernedes. EI trobem també al País Valencià, però no pas a les Illes 
Balears, on no hi viu cap mena de salze. 

Floració: Febrer-maig. 
Fructificació: Maig-juny . 

Arbre caducifoli, d'uns 5 a 6 m d'alçària, de brancam nuós (no fa 
vímets), les fulles del qual en caure deixen una cicatriu ressortida. 
Escorça d'un gris cendra . 

Inflorescències en aments cilíndrics, els masculins i els femenins en 
arbres separats (dioic), que apareixen abans que les fulles. 

Fulles ovades de 5 a 10 cm, estretes, amb la part més ampla cap a la 
banda de dalt , de marge enter o un xic dentat, amb l'anvers verd i el 
revers glauc , amb els nervis ressortits i ordinàriament rossos, els 
secundaris reunits formant una mena de xarxa. Estípules ben visibles en 
les branques joves. Pecíol curt. 

Fruit similar al del salze. Les llavors, petitones , amb un plomall dc 
pèls sedosos. 

17. GATSAULE 
Salix caprea 

Del llatí: caprea de les cabres (les quals se'n 
mengen les fulles) . o 

El gatsaule és un arbre més muntanyenc que el gatell: colonitza les 
clarianes dels boscos de l'estatge montà i del subalpí. El trobem al 
Pirineu i a les serralades properes, fins a Collsacabra, i també se'n 
troben al Montnegre. No viu al País Valencià ni a les Illes Balears . 

Les fulles del gatsaule són ei·Iíptiques, de 5 a 10 cm, acabades amb 
una punta girada cap a un costat. 

Té l'escorça grisenca, amb lenticel ·les rombals, ben visibles. 
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18. ÀLBER 
Populus alba 

Del llatí: populus = àlber i alba = blanca. 
Castellà: Alamo blanca. 
Família: SALICÀCIES . 

Localització: És un arbre característic dels boscos de ribera de la terra 
baixa i de l 'estatge montà, on conviu gairebé sempre amb el pollancre. 
Forma alberedes amb altres arbres, com l'om, el freixe de fulla petita, l'arç 
blanc, els salzes i el mateix pollancre. Molt rar a les Illes Balears. 

Floració: Març. 
Fructificació: Maig. 

Arbre caducifoli, de creixement ràpid, que pot atènyer 25 o 30 m 
d'alçària, de capçada ampla i no gaire regular, d'escorça blanca, sobretot la 
de les branques joves, amb moltes lenticel ·les , ben visibles. 

Les arrels superficials donen sovint rebrots , que apareixen a vegades 
ben lluny de l'arbre que les origina (20m o més). Borrons peluts. 

Flors masculines i femenines en aments pènduls, en peus diferents 
(dioic) ; les masculines, amb 8 estams, amb les anteres vermelles. 

Fulles d'un verd intens per l'anvers i ben blanques pel revers, de for
mes molt variades, arrodonides, lobulades o profundament dividides en 
tres o cinc lòbuls. Pecíol cilíndric, llarg i gruixut. 

Fruit en càpsula, amb les llavors guarnides amb un plomall de pèls se
dosos. 

Pel fet de ser un arbre de creixement ràpid, se'n fa servir la fusta, bas
tant tova, per a fer pasta de paper. 

Com que els arbres d'aquesta família s'hibriden amb facilitat, es fan 
plantacions amb espècies d'aquesta mena, que donen més rendiment de 
fusta que no pas els arbres silvestres dels quals provenen. 
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19. POLLANCRE 
Populus nigra 

Del llatí: nigra = negra . 
Castellà : Chopo,, alamo negra. 
Família: SALICACIES. 

Localització: Viu en boscos de ribera de Ja terra baixa i de Ja 
muntanya mitjana , com les alberedes , les salzedes i les vernedes. Rar a 
les liles Balears. 

Floració: Març-abril. 
Fructificació: Juny. 

Arbre alt de fins a 30 m , amb la capçada ampla formada per 
branques ascendents (la variant italica , dit pollancre de Llombardia, té 
les branques acostades al tronc i, per tant, Ja capçada estreta i llarga, en 
forma de fus), d'escorça grisenca i clivellada . Borrons enganxosos, sense 
pèls . 

Flors en aments, els masculins de color carmí, els femenins verdosos , 
situats en peus diferents (dioic) . 

Fulles alternes, de 4 a 10 cm, rombals, a vegades triangulars , amb 
dents arrodonides , d'un verd lluent, amb estípules que cauen un cop ben 
formada la fulla . Pecíol llarg i una mica aplanat. 

Fruit en càpsula, que s'obre per dues valves , amb les llavors 
petitones , amb llargs pèls sedosos . 

Pel seu creixement ràpid , és sovint plantat per a aprofitar-ne I¡:¡ fusta. 

20. TRÈMOL 
Populus tremula 

Del llatí: tremula = tremoladís . 

El trèmol és un arbre més petit , menys freqüent i més muntanyenc 
que no pas el pollancre. Viu acompanyant d'altres arbres dominants en 
els boscos de muntanya i és molt rar a la terra baixa. Es fa des del 
Pirineu fins a les muntanyes de Prades i ja no penetra al País Valencià . 
Tampoc no el trobem a les Illes Balears . 

Té les fulles arrodonides, de 3 a 7 cm, amb un pecíol llarg i 
completament aixafat, de tal manera que permet que les fulles es 
belluguin per poc vent que faci . L'escorça , llisa , té tonalitats verdoses en 
l'arbre adult i és ben blanca en els jovenets. 
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21. BEDOLL 
Betula pendula 

Del llatí: betula = bedoll i pendula 
Castellà: Abedul. 
Família: BETULÀCIES. 

penjant. 

Localització: És un arbre pioner que colonitza les clarianes dels 
boscos i de zones desforestades , amant com és de la llum. Forma 
bosquets , com a Collsacabra, però s'estén sobretot per les rouredes 
humides, les fagedes, les avetoses i les pinedes de pi negre . Falta al País 
Valencià i a les Illes Balears. 

Floració: Març-abril. 
Fructificació: 1 un y. 

Arbre caducifoli , força alt, de fins a uns 20 m, amb les branques 
joves pèndules (d'aquí el seu nom) i plenes de berrugues. Escorça llisa i 
blanca, amb esquerdes fosques, sobretot a la base. 

Inflorescències femenines en aments, al començament erectes i 
després pèndules, les masculines sempre pèndules, que apareixen al 
mateix temps que les fulles. Ambdues inflorescències conviuen en el 
mateix arbre (monoic) . 

Fulles , de 4 a 6 cm, triangulars o rombals, de punta aguda, 
doblement dentades, excepte a la base del limbe, que és enter. 

El fruit és una núcula , amb dues ales amples, per facilitar la 
dispersió . La infructescència, en forma d'espiga penjant , es d~sgrega 
quan cauen els fruits. 

22. BEDOLL PUBESCENT 
Betula pubescens 

Del llatí: pubescens = cobert de borrissol. 

D'aspecte semblant al bedoll, se'n diferencia perquè té les fulles amb 
les dents gairebé totes iguals, amb el limbe rombal i amb pèls acostats 
als nervis del revers i al pecíol. 

Les ales del fruit són també més estretes, poc més amples que la 
núcula. 

L'escorça és grisenca i no acostuma a estar fissurada a la base. 
Viu en indrets més elevats que no pas el bedoll i sovinteja les 

pinedes subalpines, fent costat al pi negre . 
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23. VERN 
Alnus glutinosa 

Del llatí: alnus = vern glutinosa 
Castellà: Aliso. 
Família: BETULÀCIES. 

enganxosa . 

Localització: Viu preferentment a l'estatge montà, però també a la 
terra baixa, a les vores dels cursos d'aigua, i arriba a formar bosquets, 
les vernedes , on acull altres arbres com els freixes, l'arç blanc, els salzes 
i els pollancres. Falta a les Illes Balears. 

Floració: Febrer-abril. 
Fructificació: Setembre-octubre. 

Arbre caducifoli no gaire alt a les nostres contrades, però que pot 
arribar fins a uns 20 m d'alçària, amb la capçada allargada formada per 
branques més aviat curtes i obertes. Tronc dret, amb l'escorça llisa, que 
es va clivellant amb l'edat i acaba caient en forma de crostes . 

Flors masculines i femenines en el mateix arbre (monoic), les 
masculines amb 4 estams, disposades en aments pènduls, les femenines 
en aments que es lignifiquen i prenen la forma d'una pinyeta, i que, un 
cop lliurats els fruits, es mantenen seques a l'arbre . 

Fulles, de 5 a 9 cm, gairebé tan amples com llargues, irregularment 
dentades, escotades a l'àpex i en forma de tascó vers el pecíol. Les més 
noves són enganxoses. 

Els fruits són sàmares, amb una ala coriàcia que en faci.Jita la 
dispersió, ja sigui per l'acció del vent o surant a l'aigua, de la qual 
aquests arbres no solen apartar-se gaire. 

La fusta, fàcil de treballar com és, es fa servir per a fer peces 
tornejades. També se n'han fet esclops, aprofitant la seva bona 
resistència a la humitat , i pel mateix motiu també se'n feien puntals per 
als ponts. 

El carbó de vern s'utilitza per a fabricar pólvora. 
Les fulles eren molt apreciades com a remei per als peus adolorits , 

utilitzant les més tendres , amb la glutina que les recobreix, col ·locades 
directament dins els mitjons . 
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24. A VE LLANER 
Corylus avellana 

Del llatí: corylus =avellaner i avellana =avellana 
(derivat d'Abella, ciutat de Campània, on abundaven 
els avellaners). 
Castellà: Avellana. 
Família: CORILÀCIES. 

Localització: Viu a l'estatge montà i, protegit per l'ombra i per la hu
mitat de les fondalades , penetra a la terra baixa, al país de l'alzinar. A les 
valls pirinenques forma bosquets , dits avellanoses, pel damunt de les rou
redes, fins a l'estatge subalpí. Molt rar al País Valencià i a les Illes Balears 
(Mallorca: serra de Tramuntana), on li manquen els indrets frescals que li 
són propicis. 

Floració: Gener-març. 
Fructificació: Juliol-setembre. 

Arbre caducifoli de fins a uns 6 m d'alçària, que al nostre país no acos
tuma a passar d'una forma arbustiva. (Els avellaners conreats, com els del 
Tarragonès i el Baix Camp, afavorits per l'home, són un cas a part.) Té 
l'escorça llisa, d'un to grisenc, amb els brots i les branques peluts. 

Inflorescències masculines en aments pènduls visibles ja a l' arbre quan 
encara està mancat de fulles , les femenines reunides en grupets de 2 a 5, 
dins unes petites gemmes, de les quals sobresurten els estils vermells, dos 
per cada flor (el "safrà" dels avellaners). Tant unes flors com les altres es 
troben en el mateix arbre (monoic). 

Fulles alternes, de 5 a I O cm, arrodonides, amb el marge doblement 
dentat, acabades en punta i amb forma de cor a la base. Pecíol curt. 

Les fulles són aspres al tacte a causa de la presència de petits pèls. 
Fruit en núcula, l'avellana, envoltada d'una bràctea verda, estripada, 

amb dents irregulars i agudes. 

La dita popular "Per Santa Magdalena, l'avellana plena" (22 de juliol), 
és certa, però les avellanes maduren completament a la darreria d'agost o 
pel setembre, segons les contrades. 
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25. FAIG 
Fagus sylvatica 

Del llatí: fagus =faig i sylvatica = silvestre. 
Castellà: Haya. 
Família: FACÀCIES. o 

Localització: Fa boscos (fagedes), pel damunt dels 1.000 metres, al Pi
rineu i a la Vall d'Aran. També es troben fagedes, més o menys alterades, a 
d'altres indrets: el Montseny, les Guilleries, el Montnegre i els Ports de 
Tortosa, on la seva àrea de distribució té el límit meridional. Així, doncs, 
no es troba al País Valencià ni tampoc a les Illes Balears. 

A prop d'Olot, a causa d'un fenomen d'inversió tèrmica que té lloc a la 
cubeta olotina, tancada per la serra del Corb, hi ha la cèlebre fageda d'En 
Jordà, a uns 600 m d'altitud. 

Perdent el seu paper d'arbre dominant, acostuma a penetrar a les aveto
ses de l'estatge subalpí, però fuig del fred massa intens. 

Floració: Abril-maig. 
Fructificació: Setembre. 

Vigorós i d ' alçària considerable, fins a 40 m, el faig és, sens dubte, un 
dels nostres arbres més bonics. Té el tronc dret, amb I' escorça grisa i ben 
llisa i una capçalada ampla, que en els arbres que viuen en boscos densos 
pot fer-se més allargassada. Borrons llargs i estretament cònics, molt ca
racterístics. 

Les flors masculines estan reunides en una inflorescència globular pèn
dula i les femenines, de dues en dues (a vegades tres) , envoltades d'un in
volucre. Ambdues inflorescències creixen en el mateix arbre (monoic). 

Fulles ovades, amb el marge amb pèls fins i sedosos, enter o lleugera
ment dentat, sovint sinuós. Quan, a la tardor, les fulles perden la verdor, els 
faigs prenen un color daurat vermellós d'una gran bellesa. Els fruits, les fa
ges, de color bru, amb tres arestes prominents, estan reunides de dues en 
dues , dins una cúpula llenyosa, amb espines llargues i toves, que s' obre en 
quatre valves . Les fages són comestibles. 

La fusta del faig , molt dura, s ' utilitza per a fer mobles i parquets i tam
bé per a fer peces tornejades. 
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26. CASTANYER 
Castanea sativa 

Del grec : kastanéa = castanya 
i del llatí: sativa = que es cultiva . 
Castellà : Castaño . 
Família: FAGÀCIES. 

o 

Localització: EI castanyer va ser introduït al nostre país, probable
ment, pels romans , i s'ha naturalitzat en els terrenys silicis de la 
muntanya mitjana. Les castanyedes són boscos artificials afavorits per 
l'acció humana . Falta al País Valencià i a les Illes Balears. 

Floració: Maig-juny . 
Fructificació: Octubre. 

Arbre robust , caducifoli , que pot atènyer 25 o 30 m d'alçària i el 
tronc del qual pot arribar a fer 2 m de diàmetre , amb la capçada ampla, 
feta de branques gruixudes . Escorça de color bru , clivellada. Si es 
corona la soca fa rebrots alts i drets, dits perxes, que tenen fama de fer 
castanyes de més bona qualitat. 

Flors masculines i femenines en el mateix arbre (monoic), les 
masculines nombroses i disposades en aments erectes que surten de les 
axil·les de les fulles, les femenines generalment de tres en tres a la base 
dels aments masculins. La floració és tardana , després que les fulles 
estan ben desenvolupades . 

Fulles lanceolades , de 10 a 15 cm, lluents , endurides i dentades , amb 
15-20 parells de nervis ben rectes , sobresortints pel revers . 

Fruits, les castanyes , reunits gairebé sempre de tres en tres , dins un 
pelló guarnit de nombroses espines , que s'obre per lliurar les castanyes 
madures. 

La fusta de castanyer, que resisteix bé la intempèrie, és molt 
apreciada per a fer-ne mobles , bótes i tanques. Les castanyes són 
comestibles i és tradició menj ar-ne per Tots Sants. 

92 



I. Fulles 
2. !t~florescències masculina ifenl.eniJ1{( 

93 



27. ALZINA 
Quercus ilex subsp. ilex 

Del llatí: quercus = alzina i ilex = grèvol (per la 
similitud de les seves fulles amb les del grèvol). 
Castellà: Encina. 
Família: FAGÀCIES. 

• 
Localització: És l'arbre dominant dels alzinars , que ocuparien 

gairebé tota la terra baixa del nostre territori si l'home no els hagués 
destruït (vegeu pàgina 39). 

Floració: Abril-maig. 
Fructificació: Setembre. 

Arbre corpulent, perennifoli, de creixement lent, de fins a uns 20 m 
d'alçària. Capçada densa i escorça grisa o bruna , rugosa i clivellada. 
Flors masculines i femenines en el mateix arbre (monoic) . Les masculi
nes són grogoses , en aments llargs i pènduls; les femenines, solitàries, 
envoltades d'un involucre acrescent. 

Fulles lanceolades, de 3 a 7 cm , amb el marge dentat (les de les 
branques més velles , sovint enteres), verdes per l'anvers , blanquinoses 
pel revers, a causa de la presència d'un enfeltrat de pèls . 

Fruit, la gla , amb les esquames de la cúpula aplicades de tal manera 
que mat no punxen . 

La seva fusta, molt dura, s'ha fet servir per a fer-ne eines i .mànecs 
diversos i també durant molts anys se n'ha fet carbó (carbó d'alzina). 

28. CARRASCA 
Quercus ilex subsp. rotundifolia 

Del llatí: rotundifolia = de fulles rodones. 

Les fulles de la carrasca són més curtes , més arrodonides i més 
peludes que les de l'alzina i tot l'arbre és d'un verd grisenc, més trist que 
el verd característic d'aquella . 

Viu a les comarques interiors de clima més continental , on forma els 
alzinars de car_rasca , molt més esclarissats i empobrits que no pas 
l'alzinar típic. Es l'alzina del País Valencià . A les liles Balears conviu 
amb l'espècie precedent. 
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29. SURERA 
Quercus suber 

Del llatí: suber = surera . 
Castellà: Alcm:_noque . 
Família: FAGACIES. • 

De capçada més esclarissada i amb el tronc i les branques revestits 
d'una gruixuda capa de suro , la resta de les seves característiques no 
s'aparten gaire de les de l'alzina . Les glans són més tardanes (desem
bre), amb les esquames de la cúpula, sobretot les del capdamunt, 
sobresortints . 

Viu només sobre terrenys silicis a la terra baixa i forma boscos a les 
comarques més orientals . Viu també al País Valencià i falta a les Illes 
Balears , on tan sols se'n troben alguns exemplars aïllats introduïts per 
l'home. 

Durant molts anys aquests boscos han estat explotats per heure' n el 
suro, que se separa dels troncs i es refà en 10 o 12 anys. 

En cada pelada hom obté uns 450 kg de suro per hectàrea. 

30. GARRIC 
Quereu s coccifera s ub sp. coccifera 

Del grec: kókkos = quermes i del llatí fera 
Castellà: Coscoja. 
Família: FAGÀCIES . 

portar . 

Localització: Viu a la terra baixa en indrets àrids i pedregosos , 
formant denses garrigues en els llocs on l'alzinar típic ha reculat a causa 
de la pressió humana . També conviu amb el margalló a les màquies 
litorals. A les Illes Balears , només abunda a Eivissa; és rar a Mallorca i 
desconegut a Menorca . 

Floració: Abril-maig. 
Fructificació: Agost. 
Aquest arbre, al nostre país només el trobem en forma arbustiva, de 

fullatge dens i escorça clivellada. 
Les inflorescències són similars a les de l'alzina . 
Fulles endurides i lluents , d'l a 4 cm , amb el limbe ondulat i amb 

dents acabades en una espina. Són d'un verd intens per l' anvers i més 
pàl·lides pel revers , però sense pèls , cosa que les diferencia clarament 
de les alzines . 

Fruit , la gla , amb el pecluncle curtíssim i la cúpula amb esquames 
espinoses. 
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31. ROURE PÈNOL 
Quercus robur subsp. robur 

Del llatí: robur = roure. 
Castellà: Carballo, roble. 
Família: FAGÀCIES. 

Localització: Forma rouredes a l'estatge montà, des de la Vall 
d'Aran fins a la comarca de la Selva, sobre sòls profunds, amb un bon 
grau d'humitat. No passa al País Valencià ni es troba a les Illes Balears. 

Floració: Abril-maig. 
Fructificació: Octubre-novembre. 

Arbre caducifoli alt, el més gran dels nostres roures , de fins a 40 m 
d'alçària, de capçada generalment ampla, d'escorça grisenca, més fosca 
en els arbres més vells, profundament clivellada . 

Flors unisexuals en el mateix arbre (monoic), les masculines en 
aments pènduls , de 3 a 8 cm de llargada, i les femenines, de dues a cinc, 
reunides en inflorescències erectes, d '1 a 3 cm d 'alçària . 

Fulles de 5 a 10 cm , de forma oval , amb la màxima amplada més 
amunt del centre, amb lòbuls arrodonits i dues orelletes a la base. Pecíol 
curtíssim. 

Fruit, la gla, penjant de llargs peduncles , de 8 a 10 cm, en grupets de 
fins a cinc, sobre les branques del mateix any. Esquames de la cúpula de 
forma triangular o oval. 

32. ROURE DE FULLA GRAN 
Quercus petraea 

Del llatí: petraea = que viu en els pedregars. 

Aquest roure no és tan exigent com el roure pènol quant al grau 
d 'humitat i profunditat del sòl. Viu també a l'estatge montà , però 
s'estén més cap al sud per les Guillerics i el Montseny . Té el seu límit 
meridional a les muntanyes de Prades. 

La fulla d 'aquest roure és més gran, de 10 a 15 cm , que la de 
l'espècie precedent i té forma el·líptica , amb l'amplada màxima cap al 
centre. El pecíol també és més llarg, d ' l a 2 cm , i no porta orelletes a la 
base. 

La fusta d'ambdues espècies és molt apreciada per a fer-ne mobles i 
bótes, i per la seva duresa es fa servir també per a fer parquet. 

98 



ROUREDEFULLAGRAN 
4. Fulles 

ROURE PÈNOL 
I. Fulla i r;la 
2. Aspecte general 
3. Fulles 

99 



33. ROURE MARTINENC 
Quercus humilis (= Q. pubescens) 

Del ll atí: humilis = baix . 
Castellà: Roble pubescente. 
Família: FAGÀCIES. 

Localització: Fa boscos a l'estatge montà, des de les vessants del Piri
neu fins a ls Ports de Tortosa, on s'atura i no passa més cap al sud. Manca a 
les Illes Balears. Viu pel damunt de les comunitats d 'alzinar muntanyenc, 
en companyia del boix, les moixeres, l'auró negre i d 'altres arbres i arbusts 
amants d ' indrets frescals i poc humits. 

Floració: Abril-maig. 
Fructificació: Octubre-novembre. 

Arbre caducifoli , de fins a 20m d'alçàri a, amb els branquillons peluts. 
Capçada densa i sovint més ampla que no pas alta. Escorça d ' un bru clar, 
mo lt clivellada. 

Flors d ' estructura i di sposició molt similar a les dels a ltres roures. 
Fulles de 5 a JO cm de llargada, molt peludes quan són joves, a l'estiu 

amb claps de pèls i a la tardor, glabri scents. 
Lòbuls obtusos, rectes o molt poc aguts. Pecíol de 5 a 12 mm. 
Fruit, la gla. Les glans apareixen reunides en grupets sèss ils o amb el 

peduncle molt curt i pelut. Tenen les esquames de la cúpula aplicades i so
bresortides per la part de dalt i no punxen. 

34. ROURE REBOLL 
Quercus pyrenaica 

Del llatí: pyrenaica =dels Pirineus. 

Malgrat el seu nom, aquest roure no és propi del Pirineu. Al Principat 
només el trobem a les muntanyes de Prades, i al País Valencià, a Penyago
losa. No té gaires afinitats amb el roure martinenc en el qual, malgrat tot, 
ha deixat mostres d ' hibridacions, produïdes per una possible convivència 
molt llunyana en el temps. 

El roure reboll rebrota abundantment quan és tallat, formant nombro
sos rebrots o rebolls, d 'on ve el seu nom. 

És un arbre mitjanament alt, de capçada esclarissada i de fu lles d'un 
verd blavís inconfusibles tant per la seva mida (8 a 15 cm) com per l' enfel
trat de pèls persistents que llueixen en el revers. Tenen una forma retallada 
en lòbuls llargs i profunds, de costats gairebé paral·lel s. 
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35. ROURE DE FULLA 
PETITA 
Quercus fag inea subsp. faginea 

De l ll atí: fag inea = de faig . 
Castell à: Robi ~ carrasqueño, quejigo. 
Família: FAGACIES . 

o 

Localització: Al Principat viu preferentment sobre terrenys calcari s de 
l' altipl à centra l, sobretot a les comarques interiors de clima continental, 
com la Segarra, la Nogue ra i la Conca de Barberà. Al País Valenc ià, amb 
prou feines s' hi fa i només en trobem alguns claps testimonials d ' antigues 
rouredes destruïdes. A les Illes Balears, de clima inapropiat per a tota clas
se de roures , se n' hi fa, poc o molt, una altra mena, amb e ls lòbuls de les 
full es més arrodonides (Quercusfaginea ssp fag inea) , al pui g del s Roures, 
prop de Palma de Mallo rca. 

Floració: Abril-maig. 
Fructitïcació: Octubre-novembre. 

Arbret caducifo li , de fins a uns lO o 12 m d ' alçàri a, de brancatge angu
lós i capçada d ' un verd clar. Quan a la tardor les full es es marce ixen, no 
cauen i pengen de l' arbre durant tot l' hivern. 

Flors unisexuals re unides en aments, com en els a ltres roures. 
Fulles d ' uns 5 cm de llargada, endurides, dentades, amb les de nts molt 

ag udes, amb 6-12 parell s de nervi s drets i ben paral ·le ls. Pe l re vers porte n 
un enfeltrat grogós de pè ls. 

Fruit, la g la, amb les esquames de la cúpula tri angul ars i peludes. 

36. ROURE CERRIOIDE 
Quercus cerrioides 

De l ll atí: cernts =nom d ' un roure híbrid 
i de l grec: êidos = forma . 

Hom el considera un híbrid e ntre e l roure de full a petita i el roure mar
tinenc i reune ix caràcters d ' ambdues espècies . 

Viu en una franja de trànsit entre la terra baixa i la part inferio r dc la 
muntanya mi tj ana. Molt rar al País Valencià i falta a les Illes Balears. 

Té les full es de 7 a I O cm de llargada, pe ludes de joves i g labres més 
tard , amb lòbuls aguts però no pun xants. Els branquillons, amb pè ls ll a rgs, 
són com e ls de l roure martine nc. 
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37. ROURE AFRICÀ 
Quercus canariensis 

Del llatí: canariensis = de Canàries. 
Castellà: Rabie andaluz . 
Família: FAGÀCIES . 

Localització: Viu damunt sòls silicis en el límit entre la terra baixa i 
la muntanya mitjana , sobretot al Montseny i al Montnegre . També el 
trobem a les muntanyes de Prades. És més aviat rar. Falta al País 
Valencià i a les Illes Balears. 

Floració: Abril-maig. 
Fructificació: Octubre-novembre. 

Arbre caducifoli, bastant alt , de fins a uns 20 m, de tronc dret i 
capçada ampla i densa bastant amunt del tronc. Branquillons peluts . 
Escorça bruna i clivellada. Les fulles s'aguanten verdes a l'arbre durant 
bona part de l'hivern. 

Flors unisexuals, en aments d'estructura i disposició com tots els 
roures. 

Fulles bastant grans, de 6 a 18 cm, un xic coriàcies , amb 8-15 parells 
de nervis drets i ben paral·lels, amb els lòbuls amb els entrants curts, 
regulars i aguts . Revers pelut a les fulles joves i depilat a les més velles , 
glauc . 

Fruit, la gla , de peduncle curt, amb les esquames de la cúpula 
desiguals , més grans les inferiors que no pas les de dalt de ~ot. 
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38. OM 
Ulmus minar 

Del llatí: ulmus =om i minor = menor. 
Castellà: Olmo. 
Família: ULMÀCIES. 

Localització: Viu a la muntanya mitjana i sovint s ' endinsa cap a la 
terra baixa buscant les vores dels rius i les rieres. Forma omedes, on 
conviu amb els freixes , l'àlber i els salzes i d'altres arbres caracterís
tics de les comunitats de ribera . A les Illes Balears, on els arbres cadu
cifolis no viuen bé, amb prou feines s ' hi troba; una localitat on es troba 
és Puigpunyent. 

Floració: Febrer-abril. 
Fructificació: Maig. 

Arbre caducifoli , que pot atènyer fins a uns 30m d ' alçària, de capçada 
densa formada per branques llargues i ascendents i branquillons horitzon
tals o pènduls. Borrons llisos i lluents. 

Flors gairebé sèssils, que surten a ple hivern , abans que les fulles, amb 
4-5 estams i 2 estils divergents, petitones i d'un to verdós. 

Fulles de 6 a 10 cm de llargada, acabades en punta, ovals, asimètri
ques, doblement dentades, amb el pecíol de gairebé I cm de llarg. 

El fruit és una sàmara d'I a 2 cm de llargada, amb la grana situada poc 
més amunt del centre. 

La fusta de l'om té aplicació en tots aquells treballs en què es reqLiereix 
una bona resistència a la humitat. Es fa servir per a la construcció de xa
lets, embarcacions i taüts . 

39. OMA 
Ulmus glabra 

Del llatí: glabra = pelada. 

L' oma viu en indrets humits de la muntanya mitJana, té un caràcter 
més muntanyenc i puja més amunt que no pas I' om, però és molt menys 
abundant. 

Té les fulles amb el I i mbe més gran (de I O a 12 cm de llargada) i amb 
el pecíol més curt (de 5 a 7 mil·límetres), amb el dentat irregular. Borrons 
peluts. La grana està situada al bell mig de la sàmara. 
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40. LLEDONER 
Celtis australis 

Del llatí: celtis = nom d'un arbre indeterminat 
i australis = meridional. 
Castellà: Almez . 
Família: ULMÀCIES. 

Localització: D'origen oriental, s'ha naturalitzat bé a tota la reg10 
mediterrània. Viu a la terra baixa buscant indrets temperats i no forma 
mai boscos . Sovint plantat en parcs i avingudes. Falta a les Illes Balears. 

Floració: Abril. 
Fructificació: Setembre-octubre. 

El lledoner és un arbre caducifoli no gaire alt , de 15 a 20m d'alçària, 
de tronc dret i capçada arrodonida, formada per branques velles 
ascendents i les més joves primes i flexibles, que es vinclen fàcilment. 
Escorça grisenca i llisa . 

Flors verdoses, que apareixen al mateix temps que les fulles , amb el 
peduncle molt llarg , amb 5 lòbuls i 5 estams inserits a llur base . 2 
estigmes directament damunt l'ovari. 

Fulles , de 4 a 15 cm, oval-lanceolades , dentades, poc o molt 
asimètriques , acabades amb una punta llarga , aspres per l'anvers i 
pubescents pel revers . 

El fruit és una drupa globular , de cosa d ' I cm , primerament verdós , 
gairebé negre quan és madur . S'anomena lledó i és comestible. 

Les característiques de la seva fusta compacta i flexible són idònies 
per a la fabricació de mànecs de fuet i per a fer forques i d'altres eines 
del camp. 
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41. ARÇ BLANC 
Crataegus monogyna 

Del grec: knítaigos = arç i mónos un de sol 
i gyné = dona, femella (per les flors amb un sol estil) 
Castellà: Majuelo, espino albar. 
Família: ROSÀCIES . 

Localització: Viu en indrets humits de la muntanya mitjana , al país 
de les rouredes, acompanyant el roure pènol, el de fulla gran i el roure 
martinenc . També es fa a les boixedes , a les bardisses muntanyenques i 
a les clarianes de les fagedes. Passa al País Valencià i es troba, molt 
escàs , a les Illes Balears, arrecerat a les vores dels torrents , com a 
Puigpunyent a l'illa de Mallorca. 

Floració: Abril-juny. 
Fructificació: Setembre-octubre. 

Arbre caducifoli, de fins a uns 5 m, comunament més baix, molt 
ramificat i espinós , d'escorça grisenca . 

Flors , de 5 a 6 mil·límetres, agrupades en corimbes, blanques o un 
xic rosades , oloroses , amb 5 pètals , 5 sèpals i nombrosos estams amb les 
anteres vermelloses . 

Fulles, de 2 a 3,5 cm , profundament dividides , formant de 3 a 7 
lòbuls triangulars, amb el marge més o menys dentat, amb estípules. 

Fruit en drupa, d'uns 8 mil·límetres , vermell, amb un sol pinyol i 
amb la resta del calze persistent , a la part superior. 
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42. PERELLONER 
Pyrus spinosa 

Del llatí: pyrus = perera spinosa 
Castellà: Pera! silvestre. 
Família: ROSÀCIES. 

amb espines . 

Localització: Viu a la terra baixa, en indrets eixuts, no gaire lluny del 
mar. A voltes, penetra cap al país de les rouredes eixutes. Falta al País 
Valencià i a les Illes Balears. 

Floració: Abril-maig. 
Fructificació: Setembre-octubre. 

Arbre generalment petit, de fins a uns 5 m d'alçària, que trobem 
gairebé sempre poc desenvolupat, de branques espinoses i escorça 
gnsenca. 

Flors blanques , d'uns 3 cm, amb 5 pètals i nombrosos estams , amb 
les anteres de color púrpura, agrupades en umbel ·les . 

Fulles, de 3 a 7 cm, el·líptiques o lanceolades, que recorden les de 
l' ametller. Són enteres o amb dents molt fines, endurides i peludes de 
joves i acaben perdent els pèls quan són velles. 

Fruit en pom , el perelló, de la forma d'una pera arrodonida, d'uns 2 
o 3 cm . 

112 



I. Flors 
2. Fulles 
3. Fruir 

113 



43. GATZERÍ 
Prunus padus 

Del llatí: prunus = prunera. 
Castellà: Cerezo de racimo. 
Família: ROSÀCIES. 

El gatzerí és un arbre molt rar al nostre país, on només el podem 
trobar en una estreta franja , des de la Vall d'Aran a la Cerdanya, entre 
la part inferior de l'estatge subalpí i l'estatge montà . A l'Europa central 
i a Àsia viu en llocs humits i en dipòsits al·luvials. 

Pertany a la mateixa família de les moixeres i les flors són igualment 
de 5 pètals i amb molts estams. 

Aixeca de 5 a 10 m d 'alçària , formant una capçada ampla de 
branques pèndules . 

Fulles el·líptiques, de 6 a 10 cm, finament dentades . 
Floreix a la primavera, quan l'arbre ja té fulles i dóna flors blanques 

i aromàtiques reunides en raïms penjants . Fructifica pel juliol. Els fruits 
són drupes , de 6 a 8 mil·límetres, de color negre bo i madures . 

44. MOIXERA DE GUILLA 
Sorbus aucuparia 
Del llatí: sm·bus = server, avis = ocell i 
cape re = caçar. 
Castellà: Serbal de cazadores. 
Família : ROSÀCIES. 

Localització: Viu a l'alta muntanya, a l'estatge subalpí , en companyia 
de l'avet i del pi negre, i a vegades s'endinsa per les fagedes. Només el 
trobem al Pirineu i al Montseny. 

Floració: Maig-agost . 
Fructificació: De setembre endavant. Els fruits romanen a l'arbre 

durant tot l'hivern. 
Arbret d 'uns I O m d 'alçària . amb la capçada ovalada, d'escorça grisa 

i llisa , que es va clivellant quan es fa vell. Borrons peluts i negrosos. 
Flors blanques, d'uns 6 a 8 mil·límetres , amb 5 pètals i nombrosos 

estams. agrupades en corimbes. 
Fulles compostes. amb 11 a 17 folíols asimètrics (cosa que les 

diferencia de les fulles del server, de folíols molt semblants, però 
simètrics). dentats. de 3 a 6 cm cada un, d'un verd més fosc per l'anvers 
que pel reve rs. 

Fruit vermell a la maturitat, globulós, d'I cm, apreciat pels ocells, 
que contribueixen a la seva disseminació. 
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45. MOIXERA 
Sorbus aria 

Del grec: aría = mena de surera. 
Castellà: Mostajo . 
Família: ROSÀCIES. 

Localització: Viu en els boscos de muntanya mitjana i penetra poc o 
molt a la terra baixa pels indrets més ombrívols i frescos . El trobem 
sobretot a les rouredes i a les boixedes, preferentment sobre sòls 
calcaris. Rar al País Valencià. A les Illes Balears viu en alguns penyals 
enlairats. 

Floració: Maig. 
Fructificació: Setembre. 

Arbre caducifoli, no gaire alt, com a molt de 8 a 10 m, i que, vist 
d'un tros lluny, destaca per la blancor del revers de les fulles. Capçada 
cònica o ovalada, molt ramificada. Escorça llisa de color bru grisenc. 

Flors blanques d'uns 12 mil-límetres, amb 5 pètals i nombrosos 
estams, agrupades en umbel·les. 

Fulles ovades, de 5 a 10 cm, irregularment i doblement dentades, 
amb les dents un xic corbades, verdes per l'anvers i blanques, 
espessament peludes, pel revers, amb els nervis ressortits. Pecíol curt. 

Fruit globular, d'un roig viu a la maturitat, un xic més llarg que 
ample, d'uns 8 a 15 mil·límetres, amb 2 llavors . 
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46. MOIXERA DE PASTOR 
Sorbus torminalis 

Del llatí: torminalis = que guareix la disenteria. 
Castellà: Sorbo silvestre . 
Família: ROSÀCIES . 

Localització: Viu des del Pirineu fins als Ports de Tortosa, a la 
muntanya mitjana , acompanyant el roure de fulla gran i el roure 
martinenc. Sovint també s'endinsa pel país de l'alzinar muntanyenc. No 
es troba al País Valencià ni a les Illes Balears. 

Floració: Maig. 
Fructificació: Setembre-octubre. 

Arbret caducifoli , que pot atènyer 10 m d'alçària , de capçada densa 
més o menys arrodonida, formada per branques ascendents . Escorça 
d'un gris fosc, clivellada, formant crostes rectangulars . 

Flors blanques , d'l cm, amb 5 pètals i molts estams, agrupades en 
inflorescències erectes. 

Fulles ovades , de forma molt bonica, difícils de confondre amb cap 
altra, retallades amb 5-9 lòbuls , profunds, triangulars i aguts , més petits 
a mesura que ens apropem a l'àpex de la fulla, finament dentats. A la 
tardor, aviat agafen un to bru rogenc, molt bonic. 

Fruits ovoides, semblants a una oliva , d'un to bru fosc , d'l ,5 cm, 
amb taquetes de súber. Comestibles si es deixen sobremadurar. També 
se'n fan bones melmelades. 
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47. SERVER 
Sorbus domestica 

Del llatí: domestica = domèstica. 
Castellà: Serbal. 
Família: ROSÀCIES. 

Localització: No forma mai boscos smo que conviu, a l'estatge 
montà, amb altres arbres amants de la frescor i la humitat. També es 
troba per algunes obagues de la terra baixa . És força comú a bona part 
del nostre territori. Falta a les Illes Balears. 

Floració: D'abril endavant. 
Fructificació: Setembre-novembre. 

Arbret caducifoli que pot arribar a uns 15 m d'alçària, amb la 
capçada densa formada per branques ascendents. Escorça bruna , 
clivellada verticalment. 

Flors blanques o un xic tacades de rosa, d'1 a 1,5 cm, amb 5 pètals i 
nombrosos estams , agrupades en corimbes. 

Fulles compostes, amb 11 a 17 folíols , de 3 a 6 cm cada un , dentats i 
completament simètrics (les dues meitats de la làmina s'insereixen al 
pecíol al mateix nivell) . 

Fruit en pom, la serva, semblant a una pera però més petita i 
arrodonida, d'uns 3 o 4 cm , grogoses i tacades de vermell o ben brunes, 
sobretot quan són madures. 

Les serves són comestibles si es deixen assecar, com les prunes, o bé 
sobremadurar. 
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48. GARROFER 
Ceratonia siliqua 

Del grec: keratonía = garrofer 
i del llatí: siliqua = garrofa . 
Castellà: Algarrobo . 
Família: LLEGUMINOSES . 

• 
Localització: Viu en terrenys àrids i assolellats , a la terra baixa, en 

companyia de l' ullastre i del margalló , pel país de les màquies litorals , i 
no perd mai de vista el mar. Es fa a tot el nostre territori . 

Floració: Agost-octubre . 
Fructificació: Juliol-agost de l'any següent. 

Arbre perennifoli, que no s'estira gaire, 6 o 7 m com a molt, de 
tronc gruixut i abonyegat , amb les branques fermes , sovint cargolades 
fins a tocar a terra. Escorça llisa, grisenca. 

Flors sense corol·la, molt poc vistoses, amb 5 estams, reunides en 
inflorescències penjants de fins a 1 S cm de llargada. Les masculines i les 
femenines es troben generalment en arbres diferents , però alguns 
garrofers donen flors hermafrodites , cosa que els confereix el caràcter 
de polígams. 

Les flors no surten tan sols a les branques joves, com és corrent en la 
majoria dels arbres, sinó damunt de les més velles i fins i tot del tronc 
(cauliflòria) . 

Fulles compostes , paripinnades, amb 6 a 10 folíols, ovals , enters, 
coriacis i lluents , de 3 a 7 cm cada un, amb un petit entrant a l'àpex. 

Fruit en llegum, endurit i lluent, de color de xocolata quan és 
madur, d'uns 2 cm d'amplada per uns 15 o 20 cm de llargada. De gust 
dolç, és un bon aliment per al bestiar i fins i tot consumit per l'home en 
èpoques d'escassesa. 

Les llavors van ser l'origen del quirat, mesura de pes emprada pels 
joiers (equivalent a 205 mil ·ligrams) . 

Cultivat a la regió mediterrània per heure'n les garrofes. 
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49. LLENTISCLE 
Pistacia lentiscus 

Del llatí: pistacia = pistatxo (planta similar) 
i lentiscus = llentiscle. 
Castellà: Lentisco. 
Família : ANACARDÀCIES. • 

Localització: Té un caràcter típicament mediterrani i viu a les 
màquies i als alzinars litorals , desapareixent a mesura que anem terra 
endins. S'estén en companyia del margalló , des del massís de Garraf fins 
al sud del País Valencià i també per les Illes Balears . En d'altres indrets 
acompanya l'alzina i la surera . 

Floració: Març-maig . 
Fructificació: Octubre-novembre . 

Arbret perennifoli, de fins a 5 metres, molt ramificat, però que al 
nostre país no passa de la mida d ' un arbust o fins i tot d 'una mata (del 
llentiscle, se'n diu també "mata"). Escorça vermellosa la de les 
branques tendres i grisa la de les més velles. 

Flors masculines i femenines separades en arbres diferents (dioic). 
Les masculines s'agrupen en raïms densos, mancades de corol·la, amb el 
calze amb 5 lòbuls 1 " estams amb les anteres vermelles; les femenines 
amb el calze amb 3-4 lòbuls i un pistil. 

Fulles compostes, paripinnades, amb 6 a 12 folíols el·líptics , coriacis 
i lluents per l'anvers , enters i acabats amb un petit mugró a la p4nta. Si 
es miren a contraclaror s'hi observa el nervi principal translúcid i una 
vora clara a tot el contorn de la fulla. Tant el pecíol com el raquis 
porten un eixamplament lateral, a banda i banda, que hom anomena 
ales. 

Si les fulles es rebreguen desprenen una forta olor resinosa. 
Fruit en drupa , globulós. de 7 o 8 mil·límetres, vermell primer 

negre a la maturitat. 

De les tiges surt, sobretot per les ferides o per talls fets intencionada
ment, una mena de làtex aromàtic, dit màstic, que es fa servir per a 
preparar ciments dentaris en odontologia i per a fabricar diferents 
menes de vernís . 

El llentiscle és un bon combustible. 
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50. AURÓ BLANC 
Acer campestre 

Del ll atí: acer = auró i campestre = del camp. 
Castell à: Arce me nor. 
Família: ACERÀCIES. 

Localització: Viu a la muntanya mitjana, al país de ls roures, i, amant 
de la humitat com és, també es fa en a lguns boscos de ribera i en bardisses. 
El trobem a tot e l nostre territori, ll evat de les Illes Ba lears, on no es dóna 
e l cl ima adequat perquè s' hi facin els aurons. L'únic auró de les Illes , que 
viu en algun penyal enlairat, és e l rotaboc o blada de fulla petita (Acer 
opa/us subsp. granatense). 

Floració: Maig. 
Fructificació: Setembre-octubre. 

Arbre caducifoli, no ga ire alt, d'uns 8 a 10m, de capçada densa i arro
donida, amb les branques joves amb un recobriment de suro irregular i re
bregat. Escorça clivell ada longitudina lment, formant plaques ròmbiques. 

Flors grogoses, petitones , que apareixen amb les full es, reunides en 
raïms erectes, amb 5 pètal s i 8 estams. 

Fulles oposades, palmades, d ' uns 5 a 8 cm d ' amplada, am b 5 lòbuls, 
e ls dos més acostats al pecíol , més petits que els altres tres, amb e l marge 
retalla t per dents am ples. Revers de la ful la lluent. 
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51. AURÓ NEGRE 
Acer monspessulanum 

Del llatí: Monspessulanum = de Montpeller. 
Castellà : Arce de Montpellier. 
Família: ACERÀCIES. 

Localització: Viu preferentment a les rouredes de roure martinenc i a 
les boixedes i penetra per les obagues , al país de l'alzinar muntanyenc. 
El trobem per tot el nostre territori , excepció feta de les Illes Balears. 

Floració: Abril. 
Fructificació: Agost-setembre. 

Arbret caducifoli , de fins a uns 6 m d'alçària , de capçada allargassa
da i densa, formada per branques tortuoses i ascendents. Escorça 
grisenca , molt clivellada en els exemplars més vells. 

Flors de la mateixa estructura que les de l'auró blanc , però 
disposades en raïms penjants. 

Fulles oposades, de 3 a S cm, dividides en tres lòbuls divergents en 
angle recte , obtusos i enters. Són verdes per l'anvers i glauques pel 
revers. Pecíol llarg i prim. 

Fruit en sàmares dobles (samaridis), amb les ales completament 
tancades , que a vegades fins i tot se superposen. Llavors inflades. 
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I. Fulles 11 l11 tardor 
2. Inflorescència i samaridis 
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52. BLADA 
Acer opalus subsp. opalus 

Del ll atí: opalus = òpal. 
Castellà: Acirón. 
Família: ACERÀCIES. 

Localització: La blada només la trobem al Principat, a les comarques 
humides del domini del roure martinenc; s ' estén cap al nord per l' Europa 
meridional, però defuig la terra baixa d ' influència mediterrània. Més cap al 
sud , al País Valencià i a les Illes Balears, deixa e l seu lloc a la blada de 
fulla petita o rotaboc. 

Floració: Març-abril. 
Fructificació: Setembre. 

Arbre cad uci foli , de fins a uns 15 m, però normalment més humil , de 
capçada ampla i irregular. Escorça llisa de color gris, que en els exemplars 
més vells es torna grogosa. 

Inflorescències verdoses , pèndules, que apareixen al mateix temps que 
les fulles o abans i tot. 

Fulles oposades, de 8 a 12 cm d'ampl ada, amb 5-7 lòbuls amb dents 
escasses i arrodonides. Són verdes i glabres per l' anvers i esblanqueïdes i a 
vegades un xic peludes pel revers. 

Fruit en sàmares dobles (samaridis), amb les ales força acostades, però 
no tant com les de l' auró negre. Llavors inflades. 

53. BLADA DE FULLA 
PETITA 
Acer opalus subsp. granatense 

Del llatí: granatense =de Granada. 

La blada de fulla petita viu a les rouredes eixutes i penetra sovint a la 
terra baixa, pe} Principat, el País Valencià i les Illes Balears, continuant 
fins al nord d'Africa. Les dues menes de blada no viuen mai juntes. 

Té les fulles més petites, de 5 a 8 cm, amb més dents i més agudes que 
les de les fulles de la blada. 
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BLADA DE FULLA PETITA 
3. Fulles 

BLADA 
I. Fulles i samaridis 
2. Detall de lesfitlles 
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54. ERABLE 
Acer platanoides subsp. platanoides 

Del grec: platanos = plàtan i êidos = forma. 
Castellà: Arce real. 
Família : ACERÀCIES . 

Localització: Viu a la muntanya mitjana, al país de la fageda , i amant 
com és de la humitat , es troba prop de torrenteres i fondalades, però no 
acostuma a conviure amb el faig , amb el qual no pot competir a l'hora 
d'aconseguir l'aigua . S'enfila poc o molt cap a l'alta muntanya. Falta al 
País Valencià i a les Illes Balears. 

Floració: Maig. 
Fructificació: Juliol-setembre . 

Arbre caducifoli que pot arribar a uns 20 m d'alçària, de capçada 
ovalada amb les branques ascendents. Escorça grisa amb estries 
blanquinoses, que quan l'arbre està ben desenvolupat es clivella 
longitudinalment. Inflorescències erectes de flors verdoses, semblants a 
les de tots els aurons. 

Fulles oposades, d'uns 10 a 12 cm d 'amplada , molt similars a les del 
plàtan , amb 5-7 lòbuls amb dents molt agudes . Revers verd i lluent. 

Fruit en sàmares dobles (samaridis) , amb les ales molt obertes , però 
no tant com les de l' auró blanc. Llavors planes . 

55. FALS PLÀTAN 
Acer pseudoplatanus 

Del grec: pseudés = fals i plútanos = plàtan. 

El fals plàtan , com l'erable, és un arbre de caràcter muntanyenc. El 
fals plàtan, però , no s'enfila tan amunt com el seu parent i al nostre país 
és bastant rar. A part alguns peus plantats en diversos indrets de la 
muntanya mitjana , d 'una forma natural només el trobem a la Cerdanya . 

Les inflorescències són pèndules , de flors grogoses , i les fulles són 
oposades , però amb els lòbuls més aguts i les dents més fines que les de 
l'erable , i no ens recorden tant les del plàtan. El revers no es lluent sinó 
que agafa un to glauc. 

Les ales del fruit són més tancades , en angle agut , i amb les llavors 
inflades . 
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56. GRÈVOL 
Ilex aquifolium 

Del llatí: i/ex = grèvol acus 
Castellà: Acebo. 
Família: AQUIFOLIÀCIES. 

agulla i folium 

Localització: Viu a l'estatge montà , al país de l' alzinar muntanyenc, 
a les fagedes, en algunes rouredes humides i a les boixedes. Rar al País 
Valencià . A les Illes Balears n'hi ha una varietat endèmica (llex 
aquifolium var balearica) que viu a les esquerdes de les roques dels 
punts culminants de l'illa de Mallorca. 

Floració: Juny . 
Fructificació: Octubre . Els fruits aguanten tot l'hivern a l'arbre. 
Les seves branques atapeïdes de fruits vermells són típiques de 

l'ornamentació nadalenca. 

Arbre perennifoli, que pot arribar a uns 8 m, correntment més baix, 
de capçada molt ramificada, densa i cònica. Tronc dret amb l'escorça 
gnsa. 

Flors rosades o blanques , d 'uns 6 mil·límetres, reunides a les axil·les 
de les fulles . Les masculines i les femenines es troben en peus diferents, 
o bé, molt rarament , són hermafrodites, amb 4 pètals i 4 estams (poques 
vegades amb 5 de cada). 

Fulles de 3 a 8 cm, endurides, de limbe lluent i marge ondulat, amb 
dents agudes, dures i punxants. Els arbres més vells , a vegades tenen les 
fulles gairebé enteres i en el mateix peu pot haver-n 'hi de les dues 
menes. 

El fruit és una drupa globular, d'un vermell vm, de 7 a 12 
mil·límetres, amb 4 o 5 llavors . 

La fusta dura i homogènia té una utilitat similar a la del boix. De 
l'escorça se' n treu vesc, que es fa servir per a atrapar ocells. 
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I. Fruits 
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57. BOIX 
Buxus sempervirens 
Del llatí: buxus = boix 
i sempervirens = que és sempre verd. 
Castellà: Boj . 
Família: BUXÀCIES . • 

Localització: Viu preferentment a les rouredes de l'estatge montà, en 
indrets frescos, sobre terreny calcari . A les rouredes més alterades i 
reduïdes per l'acció humana, forma boixedes, on conviu sobretot amb 
els aurons, el ginebre, l'avellaner i les moixeres . 

Té una àrea de dispersió molt àmplia per tot el Principat, però 
defuig els terrenys silicis. Se'n troba encara al País Valencià fins a l'Alt 
Maestrat. A les Illes Balears el substitueix el boix baleàric, de fesomia 
similar. 

Floració: Gener-març. 
Fructificació: Maig-juny. 
Arbre perennifoli que no arriba gairebé mai a desenvolupar-se del 

tot i resta com un arbust molt fullós de branques oposades. Quan creix 
més, forma una capçada densa i estreta de branques erectes . 

Flors molt menudes, sèssils, reunides en glomèruls a les axil·les de 
les fulles. La flor central és femenina i totes les que l'envolten, 
masculines, amb 4 peces grogoses i 4 estams . La femenina té un pistil 
amb 3 estils en forma de banya. 

Fulles oposades, ovals, de 2 a 3 cm de llargada, enteres, sense pèls, 
endurides i lluents per l'anvers . Els brots tendres són peluts . . 

Fruit en càpsula, de Ja mida d'un cigró, amb tres banyetes que 
provenen dels estils florals i amb 6 llavors. 

La fusta de boix, molt homogènia i dura, es fa servir per a fer peces 
tornejades i petits estris com ara culleres i forquilles. Va ser utilitzada 
durant molt de temps per a fer gravats d ' impremta artesanals (boixos). 

58. BOIX BALEÀRIC 
Buxus balearica 

Del llatí: balearica = de les Illes Balears . 

Només el trobem a les illes de Mallorca i Cabrera . Té les fulles 
lleugerament més llargues que les del boix, d'uns 3 a 3,5 cm i els brots 
tendres sense pèls. 

El fruit té les banyetes més llargues que les del fruit del boix . 
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59. ALADERN 
Rhamnus alaternus 

Del grec: rhamnos = aladern 
i del llatí alaternus = aladern . 
Castellà: Aladierno . 
Família: RAMNÀCIES. 

Localització: És arbre de terra baixa, del país de l'alzinar amb 
marfull , però pot endinsar-se pel domini de l'alzinar muntanyenc, cap a 
la muntanya mitjana , pels indrets més assolellats i protegits del fred . 
Viu a tot e l nostre territori . 

A vegades , en alguns llocs pedregosos, s'hi fa una forma arbustiva. 
de fulles més petites , que viu ajaguda i no pren mai la forma d'un arbre 
(Rhamnus alaternus var. postrata) , dita garrigó . 

A les Illes Balears creix, a més a més, una altra mena d'aladern 
endèmic, el llampúdol bord (R. ludovici-salvatoris). 

Floració: Febrer-abril. 
Fructificació: Octubre-novembre . 

Arbre perennifoli, d ' 1 a 6 m d'alçària, amb les branques oposades i 
sense pèls. Escorça llisa i grisenca que es clivella en els exemplars més 
vells. 

Flors petitones , unisexuals , les masculines i les femenines en arbres 
diferents (dioic) . Mancades de corol·la , porten 5 sèpals grogosos i les 
masculines 5 estams, i s'agrupen en raïms a les axil·les de les fulles . 

Fulles oposades, de 2 a 6 cm , amb els nervis ressortits per ]''anvers, 
el ·líptiques o ovalades amb dents fines i irregulars, coriàcies i lluents . 
Mirades al contrallum s'hi veu una vora translúcida tot al voltant de la 
fulla. Els nervis , però, no són translúcids . 

Fruit en drupa, de 4 a 6 mil ·límetres, esfèric , primer vermell i ben 
negre quan és madur , amb tres llavors. 
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60. ALADERN FALS 
Phillyrea latifolia subsp. media 

Del grec: phillyrea = fals aladern. 
i del llatí: latifolia = de fulles amples. 
Castellà: Falsa aladierna. 
Família: OLEÀCIES . 

• 
Localització: Viu al país dels alzinars, però és bastant rar o falta 

totalment als alzinars de carrasca. A les Illes Balears és força comú, així 
com una altra espècie pròxima , l'a ladern de fulla estreta (Phillyrea 
angustifolia), que també trobem al Principat. 

Floració: Abril. 
Fructificació: Octubre-nòvembre. 

Malgrat la seva similitud, a primer cop d'ull , amb l'aladern , aquests 
arbres no pertanyen ni tan sols a la mateixa família , com esdevé prou 
manifest observant-ne les flors . 

L'aladern fals té les flors petitones, hermafrodites, amb 4 pètals i 2 
estams, ben diferents de les de l'aladern. 

Té les branques i les fulles oposades. Les fulles amb els nervis 
translúcids i poc ressortits , amb el limbe ovat o el·líptic, enter o amb 
dents fines. 

Fruit en drupa , esfèric, d'uns 5 a 9 mil·límetres , negre tirant a blau , 
quan és madur. 
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61. TELL DE FULLA GRAN 
Tília platyphyllos 
Del llatí: tilia = tell 
i del grec: platyhyllos 
Castellà: Tilo. 
Família: TILIÀCIES. 

de fulles planes. 

Localització: Viu a la muntanya mitjana, sobretot a les rouredes de 
roure de fulla gran, i s'estén des dels contraforts del Pirineu fins als 
Ports de Tortosa. Dins el País Valencià, el trobem a Penyagolosa. Falta 
a les Illes Balears . 

Floració: Juny-juli ol. 
Fructificació: Octubre . 

Arbre caducifoli de tronc gruixut i brancam potent , de 20 a 25 m 
d'alçària, de capçada ampla i molt tofuda , formada per branques de 
creixement horitzontal. Escorça llisa , d'un to gris fosc . Borrons peluts, 
amb 3 esquames. 

Flors oloroses, blanques o grogoses, amb 5 pètals i nombrosos 
estams, amb les anteres grogues. Creixen en grupets de 3 a 5, amb els 
peduncles molt llargs inserits en una bràctea de color verd pàl·lid, llarga 
i estreta , que sembla una fulla , però ben diferent de les fulles veritables . 
El conjunt de la bràctea i els fruits pènduls es desprèn de l'arbre i cau 
rodant. 

Fulles, de 8 a 14 cm , asimètriques, en forma de cor, acabades en 
punta llarga, amb el marge irregularment dentat i amb un borrissol de 
pèls blancs a les enforcadures dels nervis . 

Fruit en núcula ovoide, pelut, amb 5 costelles, de 8 a 10 mil ·límetres . 
La til·la , conjunt de bràctea i flors, es fa servir per a preparar 

infusions d'efectes sedants. 

62. TELL DE FULLA PETITA 
Tília cordata 

El tell de fulla petita és propi de les contrades humides de Ja 
muntanya mitjana i no s'allunya gaire de les rouredes de roure pènol. 

Té les fulles més petites que l'espècie anterior i porten un borrissol 
de pèls rogencs a les enforcadures dels nervis. Borrons sense pèls i amb 
dues esquames. Els fruits no tenen costelles o a penes s'endevinen . 

Cal no confondre els tells plantats en jardins i places, amb les dues 
espècies precedents. El més corrent dels tells cultivats, Tilia europaea, 
és un híbrid entre ambdós i presenta caràcters barrejats. És el que 
trobem a Ja rambla de Catalunya de Barcelona . 
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63. TAMARIU 
Tamarix anglica 

Del llatí: tamarix = tamariu i anglica = d'Anglaterra . 
Castellà: Tamariz, taray. 
Família: TAMARICÀCIES . o 

Localització: Viu a la terra baixa, a les torrenteres i als aiguamolls, 
prop del mar, car prefereix sòls rics en sals. S'estén pel litoral de tot el 
nostre territori. 

Floració: A partir del març i a vegades persisteix durant tot l'estiu. 
Fructificació: Octubre. 

Arbret caducifoli , de fins a 8 o 10 m, correntment més baix, molt 
ramificat, amb les branques primes i pèndules. Escorça rogenca o 
negrosa . 

Flors blanques o rosades, amb 5 pètals i 5 estams, petitones, d'uns 2 
mil·límetres, que creixen en gran nombre, agrupades en raïms llargs i 
prims de fins a uns 5 mil·límetres de gruix sobre els brots nous del 
mateix any. 

Fulles molt petites, d'uns 2 o 3 mil·límetres, ovals, acabades en 
punta, glauques, que surten al mateix temps que les flors. 

El fruit és una càpsula i les llavors porten un plomall de pèls llargs i 
sedosos per a facilitar Ja disseminació . 

64. TAMARIU AFRICÀ 
Tamarix africana 

Del llatí: africana = africana . o 
El tamariu africà viu, si fa no fa, en els mateixos indrets que 

l'espècie anterior i s'estén igualment per les te~res litorals de tot el país. 
Es un arbre generalment més petit, de fins a uns 5 m d'alçària com a 

molt , amb les branques més rígides i mai pèndules . A l'inici de Ja 
primavera, els raïms de flors, que fan de 5 a 8 mil ·límetres de gruix, 
cobreixen el brancam, abans que apareguin les fulles, és a dir, es 
disposen sobre les branques llenyoses de l'any anterior. Fulles de Ja 
mateixa mena que el tamariu, però d'un verd clar, a voltes esgrogueït, 
mai glauc. 
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65. ARBOÇ 
Arbutus unedo 

Del llatí: arbutus = arboç unedo 
Castellà: Madroño. 
Família: ERICÀCIES. 

cirera d'arboç. 

• 
Localització: Viu a la terra baixa, als alzinars aclarits, preferentment 

sobre sòls silicis. S'estén per tot el nostre territori. 
Floració: Octubre-gener. 
Fructificació: Octubre-gener. Els fruits triguen un any a madurar i 

els que es troben convivint amb les flors corresponen a la floració de 
l'any anterior. 

Arbre perennifoli que pot atènyer uns 10 m d'a lçària, amb les 
branques joves enrogides i peludes , formant una capçada ovalada. 

Flors blanques, d'uns 7 mil·límetres, penjants, en forma de gerreta, 
amb 5 lòbuls cargolats cap enfora i I O estams. 

Fulles de 4 a 10 cm , lanceolades, finament dentades, lluents i 
endurides, amb el pecíol molt curt. 

Fruit en baia, vermell i tou a la maturitat, de superfície granelluda. 

Les cireretes d'arboç són comestibles, però força insulses i un XIC 

indigestes. Les fulles, de propietats astringents, s'han utilitza t en 
medicina contra diarrees i disenteries. 
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66. ULLASTRE 
Olea europaea var sylvestris 

Del llatí: oiea = olivera i del grec europaia 
Castellà : Acebuche. 
Família: OLEÀCIES. 

eumpea. e. 
Localització: Viu a les màquies litorals, en llocs assolellats, en 

companyia del margalló , per tot el nostre territori. 
Floració: Maig-juny . 
Fructificació: Octubre-desembre. 

L'ullastre és l'olivera silvestre, de mida reduïda, amb les branques 
oposades, anguloses i amb espines . (L'olivera cultivada dóna olives 
comestibles, té el tronc més gruixut i cargolat , les branques més llargues 
i no té espines.) 

Flors blanques, de mig centímetre de diàmetre, agrupades en raïms 
erectes, que surten de les axil·les de les fulles, amb 4 pètals i 2 estams. 

Fulles , de 3 a 6 cm , oposades, enteres i lanceolades , d.'un verd 
grisenc per l'anvers i blanquinoses pel revers , gràcies a un enfeltrat de 
pèls argentats. 

El fruit, l'oliva, és una drupa verda que en madurar es torna negra . 
No és comestible. 

L'olivera s'ha cultivat a tots els països mediterranis , des de l'antigui
tat, per heure 'n les olives i fer-ne oli, i hom li reserva el nom d'Olèa 
europaea var europaea. 

La fusta és molt dura i apreciada en ebenisteria i se' n fan eines, 
mànecs i peces artístiques i és bona per a tornejar. 
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67. FREIXE DE FULLA GRAN .------~.- · 
Fraxinus excelsior 

Del llatí: fraxinus = freixe excelsior 
Castellà: Fresno . 
Família: OLEÀCIES. 

més alt. 

o 

Localització: Viu als estatges montà i subalpí, des del Pirineu fi ns a 
les contrades humides del Montseny i els seus voltants, dins les 
comunitats de ribera i les bardisses muntanyenques. No passa al País 
Valencià i falta a les Illes Balears. 

Floració: Abril-maig. 
Fructificació: Agost-setembre. 

Arbre caducifoli, que pot atènyer 25 o 30 m d'alçària , de capçada 
oval i esclarissada i escorça llisa i argentada que es clivella a mesura que 
es va envellint. Borrons negres, oposats, vellutats i rabassuts . 

Flors brunes, petitones, sense calze ni corol·la, amb 2 estams, 
reunides en raïms erectes al començament i pènduls al final , que surten 
abans que les fulles. 

Fulles oposades , compostes , amb 9 a 13 folíols sèssils i dentats. 
Els fruits són sàmares. en ramells penjants, amb la grana un xic 

inflada . 

La fusta és molt apreciada per la seva lleugeresa i e lasticitat 
s'utilitza per a fer mànecs , articles d 'esport , bastons i escales . 
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1. Fulles 
2. Sàmares 
3. Borró 



68. FREIXE DE FULLA 
PETITA 
Fraxinus angustifoli a 

Del llatí: angustifolia =de fulles estretes. 
Castellà: Fresno. 
Fam ília: OLEÀCIES. 

Viu a la muntanya mitjana i en alguns boscos de ribera de la terra baixa 
i, bo i prenent el relleu del freixe de fulla gran , s'estén cap al sud tant pel 
Principat com pel País Valencià. A les Illes Balears és rar i s'hi troba en a l
guns, bosquets de ribera, com el que hi ha a Puigpunyent. 

Es un arb re més petit que el freixe de fulla gran, j a que amb prou feines 
a ixeca 1 O metres. Té els borrons ovoides, de color bru rogenc. Les fulles 
també són més petites, amb 5-9 folíols lanceolats, sèssi ls i dentats. 

69. FREIXE DE FLOR 
Fraxinus ornus 

Del llatí: ornus =freix e de f lor. o 
Rar al nostre país, només el trobem a l País Valencià, sobretot a les ser

res de Mariola i d ' Aitana. 
Les fulles tenen 5-9 folíols el·líptics, peciolats i finament dentats. 
Les flors s'agrupen en vistosos ramells i tenen calze i corol·la amb 4 

pèta!s blancs, que apareixen al mateix temps que les fulles . 
Es l'arbre del mannà, substància dolça d'aplicació medicinal , que s'ex

treu practicant incisions a l'escorça. 
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FREIXE DE FULLA PETITA 
1. Fulles 
2. Borró 

FREIXE DE FLOR 
DETALL 

a. Fulla i inflorescència 
b. Flor 
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70. MARGALLÓ 
Chamaerops humilis 

Del grec: chaméúdrops = petita alzina . 
Castellà: Palmito. 
Família : de les PALMES. o 

Localització: Viu a la terra baixa , a la franja litoral, al país de la 
màquia , en companyia del llentiscle i de l'ullastre, des del massís del 
Garraf fins a tot el País Valencià i les Illes Balears . Té una localitat 
~ïllada , prop de Torroella de Montgrí , dita , per aquest fet, Puig Palmer. 
Es l'única palmera autòctona europea. 

Floració: Març-juny . 
Fructificació: Octubre . 
Arbret de 2 o 3 m d'alçària, però que, a causa de les males 

condicions en què habitualment es troba, no puja més d 'un metre . 
Tronc rabassut i engruixit per les restes de les fulles caigudes . 

Flors masculines i femenines en peus diferents (dioic), agrupades en 
raïms, protegits al començament dins d'una espata membranosa. 

Fulles en forma de ventall, amb 12-15 segments rígids, de més de 20 
cm de llargada , convergents en un pecíol amb espines rectes i fortes . 

Fruit en drupa, el dàtil , dit comunament pa de guineu , comestible 
però insuls i no gens apreciat. 
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Capítol III 

ELS ARBRES CULTIVATS 



1. ELS ARBRES ORNAMENTALS 

Quan hem descrit els arbres autòctons, hem assenyalat I' àrea de dis
tribució de cada un, és a dir, aquelles zones on el medi els és propici i 
fora de les quals és poc probable de trobar-los. 

Aquests límits no són mai rigorosos, però indiquen una frontera a 
partir de la qual aquella espècie es trobarà en desavantatge, respecte a 
d'altres més ben adaptades, per a poder-se desenvolupar. 

Això, que així s'esdevé a la naturalesa, defineix una dinàmica de la 
vegetació i una distribució de les espècies, però si l'home modifica i 
afavoreix les condicions de vida adequades a alguna mena d'arbre, pot 
aconseguir de fer-lo viure lluny del seu hàbitat natural. Tal és el cas de 
molts dels arbres plantats en parcs, jardins i avingudes, que es vigilen, 
s'esporguen i es reguen i no depenen estrictament de les condicions 
ambientals en què es troben. 

La majoria dels arbres de jardí són exòtics perquè les seves quali
tats, ja siguin estètiques o funcionals, estan pel damunt de les dels 
autòctons que es farien en aquell mateix indret. Sembla, però, que la 
tendència actual d'alguns serveis municipals de Parcs i Jardins és d'a
favorir la plantació dels arbres propis del país. 

A vegades, algunes de les espècies exòtiques cultivades s'escapen 
del control de l'home i colonitzen d'una forma natural les zones properes. 

Mancades, però, de l'ajuda que rebien, lluiten durament per poder 
créixer i reproduir-se i no sempre reïxen a desenvolupar-se del tot. 

Aquestes espècies diem que són subespontànies; és el cas dels 
ametllers i de la noguera. 

Altres arbres , introduïts al país potser des de fa segles, s'han arris
cat a escapar-se dels conreus en què estaven confinats, però amb la sort 
de trobar-se amb un ambient natural adient a les seves exigències, han 
anat progressant i, en conviure amb la vegetació natural, arriba el mo
ment en què es fa difícil esbrinar-ne de forasters. Aquests arbres diem 
que s'han naturalitzat; és el cas de l'ailant, de la robínia i probablement 
del pi pinyer, tan comú avui dia a la nostra terra baixa. 
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71. GINKGO 
Ginkgo biloba , 
Família: G INKGOAC IES 

Arbre caducifoli , que pot atènyer uns 25 o 30 
metres d ' alçària, de capçada estreta i còni ca i es
corça gruixuda. 

Flors masculines i fem enines en peus dife
re nts (dioic) . Les primeres, e n grupets de 4 a 6 a 
la punta de ls braquiblasts, i les fem enines, solità
ri es o de dues en dues, al capdamunt d ' un llarg 
pedicel. 

Fulles en forma de ventall , d'uns 4 a 10 cm, 
més o me nys lobulades , verdes per un igual per 
les dues bandes, amb nervi s molt fins , di sposats 
radi a lment. N' hi ha que surte n sobre e ls macro
blas ts, poc nombroses i espaiades, i d ' altres, més 
nombroses, reunides sobre un braquiblas t. 

Les llavors, d ' uns 2 a 3 cm , estan envo ltades per una capa dura i un embolcall ca rnós , co
mestible, i prenen la forma d ' una oliva. 

El g inkgo, únic representant vivent d ' una fam íli a pritcti came nt ext ing ida - només és 
considerat sil ves tre e n una regió xinesa- , aparegué fa un s cent milions d 'anys. Avui dia 
ho m el té pe r un fòssil vivent, car, ateses les seves característiques (complicat sistema de re
producció, etc.) , hauria hagut de deixar pas a d ' altres espècies més evol ucionades i, per tant, 
desaparèixer. Durant molts anys va ésser tingut pe r arbre sagra t en tre e ls xinesos i e l seu c ul
tiu secular en monestirs budistes és el que, ben segu r, e ns l' ha conservat fins avui. 

72. XIPRER 
C upressus sempervirens 
Família: CU PRESSAC IES 

Arbre perennifoli, cie fin s a 30 metres d 'a lçà
ria , de capçada generalment molt est re ta i ll arga, 
formada per branques erec tes i apropades al tronc. 

Inflorescènc ies masculines , de 4 a 8 mil·lí
mctres , grogoses; les femenines, de 2 a 4 mil·líme
tres, verdoses. 

Fulles oposades, mo lt petites , d ' I mil ·límetre 
o menys, en forma d ' esquames, ajagudes a la 
branca, d ' un verd inte ns. 

Fa pinyes g lobuloses, de 2 a 4 cm. primera
ment verdes i que amb el temps prenen un to bru
nenc. 

Arbre d'o ri gen ori ental (G rèc ia, Tur·quia , Orie nt Mi tjà .. . ), és el típic arbre de ls ceme nti 
ris. Plan tat, a vegades, en forma de tanques per a protegir e ls ca mps de conre u de la força de l 
vent. Floïeix al març i a l' abril. 

En parcs i jardins es troba sovi nt cultivat un xiprer d 'origen americit (Cupressus nwcm
wrpu) , dc l'ulles més llargues , dit xiprer de Lambert. 
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73. MAGNÒLiA 
Magnolia grandiflora 
Família: MAGNOL!ACIES 

Arbre perennifoli que pot atènyer 25 metres 
d'alçària, de branques obertes i capçada més o 
menys cònica. Escorça llisa i grisenca. 

Flors dc fins a un pam, de color crema, que 
s'obren a l'àpex dels brots tendres des de l'estiu 
fins a la tardor i duren pocs dies. 

Fulles de R a 15 cm. enteres, endurides i 
lluents per l'anvers i d'un to rovellat pel revers . 
Pecíol d'uns 2 cm . pelut. 

Els fruits, reunits en una mena de pinyeta 
molt bonica. estan formats per carpels separats. 

Originari d'Amèrica del Nord i introduït a 
Europa al començament del segle XVIII , és un 

dels típics arbres de jardí de les comarques temperades. cultivat sobretot per la bellesa i la 
fragància de les seves ílors. 

Floreix des del maig fins al juliol. 

74. DESMAI 
Salix babylonic.a 
Família: SALICACIES 

Arbre caducifoli molt elegant. de fins a uns 20 
metres d'alçària, de capçada espessa formada per 
moltes branques pèndules que arriben a tocar a 
terra. d'on el seu nom. 

Flors reunides en aments. Ics masculines i Ics 
femenines en arbres diferents (dioic). 

Fulles llargues i estretament lanceolades. de R 
a 15 cm de llargada, finament dentades. verdes 
per l'anvers i glauques pel revers. 

El fruit és una petita càpsula. que s'obre de 
dalt a baix per lliurar nombroses llavors , molt 
petitones. amb un lloc de pèls sedosos. 

D 'origen xinès, s'ha plantat arreu d'Europa, generalment els peus femenins. A vegades 
es cultiva un híbrid amb S. alba, de caràcters barrejats. 
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75. NOGUERA 
Juglans regia , 
Família: JUGLANDACIES 

Arbre caducifoli, robust , que en bones condi
cions pot atènyer fins a 30 metres d'alçària, de 
capçada ampla i escorça negrosa, més o menys 
clivellada, segons l'edat. 

Flors masculines i femenines en el mateix 
arbre (monoic). Les femenines apareixen al 
mateix temps que les fulles damunt dels brots 
tendres i les masculines, reunides en aments 
pènduls, d'uns 10 cm de llargada, damunt les 
branques velles. 

Fulles compostes , aromàtiques, amb 5 a 9 
folíols el ·líptics o ovalats, enters, gruixuts 1 

coriacis , de 6 a 15 cm dc llargada cada un. 
Fruit en drupa. La part comestible és la 

llavor. 
Aquest arbre, originari de l'Àsia central, va anar progressant cap als Balcans , on 

probab lement el van introduir e ls grecs i els romans, per esdevenir comú el seu conreu per 
tota l'Europa central i occidental. És freqüent trobar-lo subspontani, escapat dels conreus 
veïns. Intensament cultivat per aprofitar-ne la fusta d'cxcel·lcnt qualitat per a fer-ne mobles 
i culates de fusells i per hcure'n els fruits. Ics nous. 

Floreix a l'abril i al maig. 

76. LLORER 
Laurus nobilis 
Família: LAURÀCIES 

Arbre perennifoli de poca talla. fins a uns 15 
metres , amb l'escorça molt fosca, gairebé negra. 

Flors unisexuals . pet itones, amb 4 pètals 
blancs , en peus diferents (dioic). 

Fulles de 4 a 10 cm, lanceolades , coriàcies. 
amb el marge enter i ondulat, amb moltes 
glàndules oleíferes, de suau olor aromàtica, 
d'olor més intensa si es rebreguen. Pecíol rogenc. 

Fruit en baia, d ' I a I ,5 cm , ovoide, primera
ment verd. i negre quan és madur. 

Originari d'Àsia Menor, es troba plantat 
arreu i sovint naturalitzat a les torrenteres de la 
tPrra baixa. 

És ben coneguda la tradició de portar branques de llorer a beneir el diumenge de Rams . 
. 1A la cuina , les seves fulles es fan servir per a aromatitzar certs guisats. En temps antics el 
llorer era símbol de la glòria i se'n feien corones per distingir els herois i els poetes. Del seu 
nom s'han derivat, per exemple, paraules com "batxillerat" i "llorejat". 

Floreix al març i a l'abril. 

159 



77. PLÀTAN 
Platanus x hispanica 
(Híbrid de dues espècies, l'una d'origen oriental 
i l'altra americana) 
Família: PLATANÀCIES 

Arbre caducifoli de gran talla, de fins a 30 me
tres d'alçària, amb la capçada ampla i densa, ideal 
com a arbre d'ombra, amb l'escorça d'un gris ver
dós, que _cau periòdicament en crostes. 

Flors i fruits disposats en una mena de boles, 
d'uns 3 o 4 cm de diàmetre , pèndules. Les mascu
lines i les femenines en el mateix arbre (monoic). 
Fulles grans, tan llargues com amples, amb 3 a 5 
lòbuls irregularment dentats. Pecíol llarg, amb la 
base eixamplada, que pren la forma d'una pipa. 

És un arbre ben conegut que trobem plantat arreu , a les vores de les carreteres, en parcs , 
carrers, places i jardins , car és molt sofert a l'a ire pol·luït. És l'arbre més abundant als 
carrers de Barcelona i el que dóna la fesomia típica de la Rambla. Pot assolir una gran talla, 
com els que hi ha a la Devesa de Girona. 

A vegades el trobem naturalitzat en indrets humits i frescos. 
Floració: Maig-juny. 

78. ARBRE DE L'AMOR' 
Cercis siliquastrum 
Família: LLEGUMINOSES 

Arbret caducifoli , de fins a uns 10 metres 
d'alçària, d'escorça bruna finament clivellada , de 
fesomia gràcil i d'una extraordinària bellesa quan 
està florit. 

Flors d 'aparició anterior a les fulles , d'uns 2 
cm, papilionades. amb 10 estams lliures, amb el 
calze vermell i la corol·la rosada, que creixen 
molt abundants damunt de les branques , tant de 
les joves com de les velles i fins i tot damunt del 
tronc (cauliflòria). 

Fulles de 7 a 12 cm, enteres, en forma de cor 
o de ronyó , amb un pecíol llarg . 

El fruit és un llegum rogenc, de fins a uns 1\( 
cm de llargada, que roman a l'arbre gairebé durant tot l'hivern. 

Originari de la regió mediterrània, tolera bé els ambients contaminats de les ciutats. 
Floreix des dei març fins al maig. 
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79. ROBÍNIA 
Robinia pseudacacia 
Família: LLEGUMINOSES 

Arbre caducifoli, que pot créixer fins a 2S o 
30 metres, de branques espinoses i capçada 
densa , amb un sistema radical de desenvolupa
ment lateral que ajuda a fixar el terreny. Escorça 
.grisenca amb profundes clivelles. 

Flors blanques , d 'uns 2 cm, papilionades. 
oloroses, amb l'estendard maculat de groc a la 
base, en densos raïms pènduls. 9 estams soldats i 
un de lliure . 

Fulles compostes, de 10 a 2S cm de llargada, 
amb 7 a 19 folíols el·líptics, de marge enter. 

Fruit en llegum , de S a 10 cm, de color bru 
roge nc , que roman a l'arbre durant gairebé to t 
l'hivern. 

Originari d'A mèrica del Nord. va ser introduir a Europa fa uns 400 anys . 
S'ha naturalitzat en molts indrets dc terra baixa i dc muntanya mitj ana, amb tanta 

eficàcia, que hom l'ha pres sovint . erròni ament , per un arbre autòcton. 
La seva fusta. de bona qualitat. té moltes ap licacions. 
Floreix des dc l'abril fins al juny . 

80. AILANT 
Ailanthus altissima 
Família: SIMARUBÀCIES 

Arbre caducifoli bastant corpulent, dc fins a 
uns 20 metres. d'escorça llisa i ratllada. 

Flors masculines i femenines petitones. de 7 o 
8 mil·límetres . disposades en raïms i en arbres 
diferents (dioic). 

Fulles compostes de fins a I metre de llarga
da, amb IS a 31 folíols de 10 a 12 cm cada un. 

Al final de la tardor dóna per fruit unes 
sàmares d'uns 3 cm, d'un to rogenc molt bonic. 
reunides en penjolls. 

Es propaga per rebolls radicals , fàcils de 
veure. sobretot per les vores de les carreteres. 
per on s'escampa amb facilitat. 

Originari de Xina, el trobem plantat fent rengleres pels carrers, parcs i places de les 
nostres ciutats, car no exigeix una atmosfe ra gaire neta. 

Naturalitzat a molts indrets de terra baixa. 
Floreix a ple est iu . al juliol i a l'agost. 
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81. NEGUNDO 
Acer negundo, 
Família: ACERACIES 

Arbre caducifoli , de 10 a 20 metres d'alçària , 
de creixement ràpid i vida curta, de capçada 
arrodonida, amb les branques joves d'un caracte
rístic color gris blavenc. 

Flors petitones, verdoses, en raïms pènduls, 
unisexuals , en arbres diferents (dioic) . 

Té les fulles compostes (tots els aurons 
europeus les tenen simples), amb 1 a 4 parells de 
folíols i un de terminal, generalment més gros i 
trilobulat , irregularment dentats. 

Els fruits són samaridis, amb les ales tancades 
en angle agut. Llavors inflades . 

Originari d'Amèrica del Nord, fou introduït a Europa cap al segle XVII i plantat en parcs 
i jardins d'arreu . car viu tan bé a la regió mediterrània com als països nòrdics. En algunes 
àrees europees s'ha naturalitzat. 

Floreix per l'abril. 

82. CASTANYER D'ÍNDIA 
Aesculus hippocastanu.m 
Família: HIPOCASTANACIES 

Arbre caducifoli de fins a uns 20 metres 
d'alçària. de capçada ampla i densa i escorça gris 
brunenca . 

Flors d'uns 2 cm , blanques, amb taques 
grogues i purpurines, agrupades en raïms erectes 
de forma cònica, d'uns 25 cm, d'una gran 
vistositat. La majoria de les flors són masculines. 

Fulles compostes , palmades. amb 5 a 9 
folíols, amb els nervis confluents al capdamunt 
del pecíol. Els folíols poden fer de 8 a 25 cm cada 
un i tenen el marge finament i irregularment 
dentat. 

El fruit és una càpsula grossa, d 'uns 6 cm, 
verda i plena de punxes gruixudes. Les llavors, d'uns 3 cm, són brunes i brillants, i tenen 
l'aspecte d 'una, castanya, però no són comestibles. 

Originari d'Asia Menor. va ésser introduït a Europa cap al segle XVI i és cultivat pertot 
arreu pel seu vistós aspecte a l'època de la florida i per l'ombra que fa la seva densa capçada. 

Floreix pel maig. 
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83. ARBRE DEL PARADÍS 
Elaeagnus angust~folia 
Família: ELEAGNACIES 

Arbre caducifoli que per la seva fesomia ens 
recorda una mica l'olivera. Pot atènyer uns 7 o 8 
metres d 'alçària, però sovint pren aspecte arbus
tiu amb les branques espinoses; en canvi, els 
arbres ben desenvolupats no són espinosos. Les 
branques joves són argentades i brillants. 

Flors agrupades a les axil ·les de les fulles, 
molt primerenques , de cosa d'l cm, grogoses per 
dins i argentades per fora , oloroses, en forma de 
campaneta oberta en quatre lòbuls. Pot ser que 
porti flors hermafrodites soles , però a vegades hi 
surten , a més a més, flors masculines. 

Fulles de 4 a 8 cm, estretament lanceolades , 
que ens fan pensar en les de les oliveres, d'un verd mat per l'anvers i argentades pel revers. 

El fruit és semblant a una oliva, d'uns 2 cm, ataronjat i recobert d'esquames argentades. 
D 'origen asiàtic , es troba plantat pels parcs i jardins, sovint vora del mar, car suporta bé 

l'ambient salí. 
Els fruits , dolços i farinosos , són comestibles. 
Floreix pel maig i pel juny. 

84. EUCALIPTUS 
Eucalyptus glQbulus 
Família: MIRT A CIES 

Arbre perennifoli de gran corpulència, de fins 
a 30 o 35 metres d 'alçària, amb l'escorça desfeta 
en plaques llargues i esquinçades. 

La flor d'aquest arbre és molt original. Està 
formada per una mena d'olleta , verda i dura, 
amb una tapadora, que pren la forma d'un con 
truncat amb quatre costelles prominents. Quan la 
flor s'obre , la tapadora salta i deixa al descobert 
els estams , que es compten per centenars. Tenen 
el filament blanc i les ante res grogoses i del bell 
mig del ròdol que formen, s'aixeca l'estil. De fet. 
la tapadora no és altra cosa que el calze i la 
corol·la de la flor soldats en una sola peça. 

Fulles aromàtiques, de dues menes: les més joves, sobre les branques més tendres, són 
oposades, sèssils i ovalades; les més velles, d'uns 10 a 25 cm, són esparses, peciolades i 
lanceolades o en forma de falç. Pròpiament no són fulles veritables sinó branques aplanades 
de creixement limitat (fil-locladis) que prenen la funció assimiladora. 

El fruit és una càpsula. 
D 'origen australià , viu bé a tota la regió mediterrània i ha estat plantat amb altres 

espècies veïnes, pel seu creixement ràpid. Se n'obté una bona rendibilitat a curt termini, 
amb la seva fusta destinada maj orment a les fàbriques de paper. 

L'oli que es treu de les fulles és antisèptic i són prou conegudes les seves virtuts 
remeieres per a guarir els constipats i la tos. 
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85. TROA NA . 
Ligustrum lyc idu m (= L. j aponicum ) 
Família: OLEACIES 

Arbret pere nnifo li , de fin s a uns I O metres 
d ' a lçàri a, de capçada arrodonida i d'escorça gri 
senca i c li ve llada . 

Flors petitones agru pades en llarg ues inflo
rescències que surte n de les ax il ·les de les full es, 
de coro l·la tubular oberta e n quatre lòbul s, bl an
ques i o loroses. 

Fulles oposades, de 8 a 12 cm, la nceolades, 
cori àc ies i lluents per l' anvers i mats pe l revers, 
amb e l pecíol curt. 

El fruit és una baia negra, ova lada , d ' uns 6 
mil ·límetres. 

Originari de la Xina i c ulti vat com a arbre 
d ' ombra, és freq üe nt en e ls carrers de les nostres c iutats. 

Flore ix pel maig. 

A més a més dels arbres descrits f ins aquí, que són potser e ls més 
corrents en els medi s urbans, n' hi ha d'altres que pel seu acusat exotis
me o per la seva tradició en jardineri a han arribat a fer-se' ns famili ars. 
Considerarem els següents: 
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86. A VET ROIG 
Picea abies 
Famíli a: PINÀCIES 

De fins a 50 metres d'alçària, aquest arbre, 
que no és espontani als Països Cata lans, fa ex 
tenses boscú ries pe l centre i e l nord d'Europa. 
Plantat com a e le ment de repoblac ió forestal , 
esdevé subespontani en algunes comarq ues piri 
nenques. 

Té les branques primes i pènd ules i les pinyes, 
ovoides i penj ants, cauen totes senceres en madu
rar les llavors. 

Fulles linears, tetràgones, dures i pu nxa nts, 
d isposades he licoïdalme nt ento rn de les bran
ques. 

La seva fusta s'ut ili tza per a fe r instru ments 
musicals i ca ixes de ressonànc ia. 



87. CEDRE 
Cedrus at lantica 
Cedrus deodora 
Cedrus libani 
Família : PIN ÀCIES 

Hi ha dife re nts tipus de cedres, originari s d 'À
sia i de l nord d 'À fri ca, be n ac limatats a la regió 
mediterràn ia. 

El cedre de I' Himàlai a (Cedrus deodura ) és 
un arbre mo lt a lt , de fins a 50 metres, amb e l c i
mall corbat i e l brancam disposat en pi sos, amb 
les bra nques pèndules . Les fulles s ' agrupe n for
mant una mena de pinze ll s. 

Les pinyes j oves es di sposen vertica lme nt da
munt les branques i són de color violat, bé que 
més tard s' enfosque ixen. 

El cedre de l' Atles (Cedras ar/anrica ) es caracteritza pe l verd blavís de les seves fu lles, 
c urtes, ríg ides i ac iculars i no acostuma a fer-se tan a ll com e l cedre dc I' Himàlai a . 

Molt sim il ar, però més petit i de capçada més ampl a i desdi bui xada, és e l cedre de l Líban 
(Cedrus libani), símbol nac io na l del seu país d ' ori gen. 

88. LLORER-CIRER DE 
PORTUGAL 
Prunus lusitanica 
Famíl ia: ROSÀC IES 

Arbre t dc fesomia simil ar a l llo rer-cirer (Pru 
nus /aurocerassus ), cu ltivats ambdós i sovint 
pl antats en e ls j ardins, que pot atènye r uns 6 me
tres d ' alçà ri a. 

Fulles la nceolades, endurides, amb e l marge 
fi na ment dentat. 

Les no rs blanques i petitones s' agrupen en 
raïms drets i e ls frui ts, en forma d ' una oli va 
me nuda, són vermells i acaben negres a la ma
turitat. 

Pe l Mo ntseny i les Gu illeri es se ' n poden tro
bar a lguns peus espontani s, però són raríss ims. 
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89. MORERA BLANCA 
Morus alba 
Família: MORÀCIES 

Té les fulles grans , ovades , asimètriques i 
dentades , a vegades dividides en lòbuls . 

Els fruits, petitons i sucosos, s'agrupen en 
glomèruls formant les móres, que són blanques i 
comestibles. 

Aquest arbre fou introduït a Europa al mateix 
temps que els cucs de seda, que s'alimenten de 
les seves fulles. 

90. MORERA NEGRA 
Morus nigra . 
Família: MORACIES 

Té les fulles en forma de cor, simètriques, 
dentades, a vegades lobulades , una mica aspres 
al tacte. Les móres són de color morat, dolces i 
comestibles . Es cultiva com a arbre de jardí , però 
no és tan corrent com l'anterior. 

91. MORERA DE PAPER 
Broussonetia papyrifera 
Família: MORACIES 

Arbre de branques peludes i fulles de forma 
molt variable, fins i tot en el mateix arbre. Poden 
ser enteres, dentades o lobulades amb lòbuls 
desiguals i a vegades només en una meitat de la 
fulla. Les móres són vermelloses. 

En els països orientals , d'on prové , s'havia 
plantat com a matèria primera per a l'obtenció de 
paper. 



92. TIPUANA 
Tipuana tipu 
Família : LLEGUMINOSES 

Aquest arbre d'origen americà se 'ns ha fet 
familiar a moltes places i carrers, car s'ha 
aclimatat molt bé a l'ambient mediterrani. 

Fa flors papilionades grogues , molt nombro
ses, i el fruit és un llegum que porta soldada una 
ala membranosa bastant grossa. 

Les fulles són compostes i d'un verd esgro
gueït. 

93. PICA-PICA 
Brachychyton populQeum 
Família: ESTERCULIACIES 

Aquest arbre d'origen australià té les fulles 
alternes, de marge enter i pecíol llarg. 

Les flors, bé que mancades de corol·la, tenen 
un vistós calze en forma de campana , d'un groc 
verdós maculat de bru. 

Els fruits són mol t grossos. llenyosos . en 
forma de barqueta que a dins porta 10 o 12 
llavors grogues , que semblen grans de blat dc 
moro, voltades de pèls. La coberta llenyosa, un 
cop lliurades les llavors, queda molt de temps 
penj ant de les branques. 

Les palmeres 

Les palmeres tenen totes en comú un tronc alt i esvelt , flexible, 
engruixit amb les restes del pecíol de les fulles que periòdicament es van 
renovant i que creixen gràcies a una gemma apical comestible i cercada 
per molts animals, cosa que fa que les palmeres la guardin gelosament 
protegida i defensada per les agressives punxes dels pecíols de les fulles . 

No es ramifiquen mai i les fulles, que poden assolir 2lguns metres de 
llargada, formen una mena de falsa capçada, com un plomall arrodonit. 

Les palmeres donen una pinzellada exòtica, estiguin on estiguin , com 
un testimoniatge d'enyorats paisatges tropicals . 
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94. PALMERA . DE CANÀRIES 
Phoenix canariensis 
Família de les PALMES 

La palmera de Canàries és més aviat baixeta, 
comunament de 6 a 8 metres, amb el tronc 
gruixut i amb les fulles similars a les de la 
palmera de dàtils, fins i tot més llargues, d'un 
verd fosc i brillant, amb el pecíol curt i guarnit 
d'espines verdes. 

Els dàtils que fa, d 'uns 2 cm de llargada , 
grogosos. no són comestibles. 

95. PALMERA DE VENTALL 
Washingtonia sp (sovint W. fili fera) 
Família de les PALMES 

Pot arribar a fer 15 metres i més d'alçària i té 
les fulles profundament dividides. en forma de 
ventall. coronant el tronc alt i esvelt. Pecíol amb 
espines grogues. 

Els extrems de les fulles , en envellir. s'esfila
garsen i romanen penjant . sense caure. 

Els dàtils , en gran nombre . són petits i no són 
comestibles . 

. ) 
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96. PALMERA EXCELSA 
Trachycarpus excelsa 
Família de les PALM ES 

De fesomia similar al margalló (núm. 70), 
assoleix més alçària, fins a uns 7 o 8 metres, i se'n 
diferencia fàcilment per una mena de cabellera 
de fibres aspres que arriba a cobrir gairebé tot el 
tronc i que prové de les restes de les fulles 
marcides. 

Les fulles , similars a les del margalló, són 
glauques pel revers i com que són molt més 
blanes. tendeixen a vinclar-se. Les espines del 
pecíol són també més toves . 

Els dàtils. petits . són d 'un color blau fosc i no 
són comestibles . 



97. PALMERA DE DÀTILS 
Phoenix dactylifera 
Família de les PALMES 

Pot arribar a fer més de 20 metres d'alçària i 
té les fulles de 3 o 4 metres de llargada , d'un verd 
grisenc, pinnades, amb les divisions arrenglera
des en dues files, les més inferiors transformades 
en espines gruixudes i agressives . 

Els fruits , d'un bru rogenc, són els dàtils 
comestibles. 

Si quan surten les fulles noves es lliguen les 
capçades, en créixer sense llum, no prenen el seu 
color verd i resten grogues. D'aquesta forma es 
duen a beneir tradicionalment el diumenge de 
Rams. 

Es cultiva com a arb re ornamental i és la 
palmera conreada a gran escala al migj orn 
valencià (Palmerar d'Elx) per heure'n els dàtils. 

2. ELSARBRESFRUITERS 

A mesura que l'home va anar coneixent i apreciant els fruits dels 
arbres si lvestres , va iniciar-ne el conreu prop del seus habitacles a fi de 
tenir la fruita a l'abast d'una manera més còmoda i segura. 

Més tard , en intensificar-se el comerç i l'intercanvi entre els diferents 
pobles , els arbres fruiters més apreciats es van anar escampant per totes 
aquelles regions en les quals les condicions ambientals eren favorables 
per al seu desenvolupament normal. Tot i això, els conreus eren 
bàsicament destinats al consum familiar o a l'abastament dels mercats 
més propers i tan sols com a complement dels conreus tradicionals. 

Al nostre país, de cent anys ençà, hem passat d'aquesta situació a una 
explotació a gran escala, afavorida per una demanda creixent. Això ha 
portat a una modernització dels conreus, a Ja selecció de les varietats més 
adequades i, paral·lelament , a un transport més eficaç i a Ja creació d'una 
indústria conservera que absorbeix una bona part de la producció. 
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FRUITA ÀREES MÉS PRODUCTIVES TONES (1981) 

TARONJA València, Castelló, Oriola, Xàtiva ... I a I ,5 milions 

MANDARINA València, Castelló, Xàtiva ... 775.000 

POMA Lleida, Barcelona, Xàtiva ... 520.000 

LLIMONA València, Mallorca, Oriola ... 376.000 

PERA Lleida, València, Castelló ... 285.000 

PRÉSSEC Lleida, Perpinyà, València ... 185.000 

AMETLLA Alacant, Lleida, Castelló, Mallorca .. 161.000 

ALBERCOC Perpinyà, València, Mallorca ... 50.000 

PRUNA València, Xàtiva, Barcelona ... 40.000 

AVELLANA Tarragona, Girona ... 22.000 

CIRERA Perpinyà, Alacant, Castelló ... 18.500 

FIGA Mallorca, Eivissa, Tarragona ... 15.000 

Avui dia, als Països Catalans, els principals conreus d'arbres frui
ters són, per ordre d 'i mportància, els següents: 

Podem veure que hi ha dues zones privilegiades que tenen una forta 
incidència en el camp econòmic i que, ultrapassant el mercat interior, 
aconsegueixen xifres d'exportació ben importants . Ens referim al País 
Valencià, amb una alta producció de cítrics (taronges, mandarines, lli
mones ... ), i a les comarques lleidatanes, de fruita de grana (pomes, pe
res ... ) o de pinyol (préssecs ... ). 

Deixant a part aquestes grans produccions localitzades en zones 
molt determinades, la majoria dels fruiters es continuen conreant, a ni
vell domèstic, pels voltants de les cases de pagès, a les vores dels 
camps, intercalats a la vinya, i a voltes els trobem subespontani s, no 
gaire lluny de les zones habitades . 

De la mateixa manera que hem de saber identificar els nostres ar
bres autòctons i familiaritzar-nos amb els arbres dels parcs i dels car
rers, també és interessant aprendre a conèixer els fruiters , que donen al 
nostre paisatge rural una pinzellada de vida i de color. 
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Clau per a la determinació dels arbres 
fruiters 

La manera més fàcil d'identificar un arbre fruiter és pels seus fruits, 
però no sempre tindrem la sort de trobar-n'hi. Ens haurem de fixar, 
llavors, en altres caràcters propis de les flors o bé de les fulles. 

Alguns arbres, segons sigui el règim de cultiu a què estan sotmesos, 
poden perdre alguns dels seus caràcters (les fulles sovint perden els pèls, 
les branques, les espines .. . ) i es fa més difícil la seva determinació a 
partir dels criteris que es donen a la clau i que recullen els caràcters més 
generalitzats i més propis de la planta primitiva. 

1 Fulles simples amb un sol nervi principal. 
Fulles simples amb 3 nervis principals . 

2 (1) Fulles dentades . 
Fulles enteres. 

3 (2) Fulles lanceolades. 
Fulles d 'altra mena (ovades, el ·líptiques ... ). 

4 (2) Fulles més o menys peludes (sobretot les joves). 
Fulles sense pèls. 

5 (4) Arbre espinós . Fulles el ·líptiques . 
Arbre sense espines (almenys els cultivats). 

6 (5) Flors vermelles grosses i vistoses. 
Flo rs d'altra mena . 

7 (5) Fulles el ·líptiques molt grosses (més de 15 cm) . 
Fulles d'altra mena. 

8 (6) Flors blanques tacades de violeta o de rosa per Ja 
pa rt de fora. Pecíol sense ales . 
Flors enterament blanques. 

9 ( 4) Flo rs blanques. Pecíol alat. 
Flors blanques tacades de violeta o de rosa per Ja 
pa rt de fora . Pecíol sense ales . (excepte algunes 
varietats de cultiu) . 

JO (9) Pecíol amb les a les grosses i en forma de cor. 
Pecíol amb les ales molt estretes. 

2 
19 

3 
4 

12 
14 

5 
9 

6 
7 

111. MAGRANER 
8 

114. CAQUI 
11 

113. PONCEMER 
109. NESPLER 

10 

106. LLIMONER 

108. TARONGER 
107. MANDARINER 

17 1 



11 (7) Fulles ovades amb el pecíol més curt que el limbe·. 
Flors grogues o rosades d 'uns 5 cm . 99. CODONYER 
Fulles ovades amb el pecíol tan llarg com el limbe o 
gairebé. Flors blanques , d' uns 3 cm. 103. PERERA 

12 (3) Fulles amplament lanceolades , endurides. 110. NESPRER 
13 Fulles estretament lanceolades , blanes . 

13 (12) Fulles acabades en punta aguda. 
Flors d 'una rosa viu. 
Fulles acabades en punta arrodonida. 
Flors blanques o un xic rosades. 

105. PRESSEGUER 

104. AMETLLER 

14 (3) Fulles amb el limbe tan llarg com ample, 
poc més o menys. 116. ALBERCOQUER 
Fulles més llargues que amples (ovades o 
el·líptiques). 

15 (14) Nervis secundaris ben paral·lels i drets. 

15 

16 
Nervis secundaris més o menys torts, irregularment 
distribuïts. 17 

16 (15) Branques erectes . Glàndules vermelles en el pecíol 
prop del limbe. 102. CIRERER 
Branques pèndules. Sense glàndules vermelles en el 
pecíol. I12. GUINDER 

17 (15) Flors blanques amb reflexos verdosos situades de 
dues en dues . Peduncle de menys de 3 cm. 100. PRUNERA 
Flors blanques o rosades. Peduncle de més de 3 cm. 18 

18 (17) Pecíol tan llarg com el limbe o gairebé. 
Anteres roges o violades . 103. PERERA 
Pecíol molt més curt que el limbe. 
Anteres grogues. 101. POMERA 

19 (l) Fulles ovades, sense pèls. 
Flors petitones reunides en glomèruls. 115. GINJOLER 
Fulles amb 3-7 lòbuls , amb pèls, aspres. 
Flors tancades dins un receptacle en forma de pera. 98. FIGUERA 
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98. FIGUERA 
Ficus carica 
Família: MORÀCIES 

Arbre caduc ifoli , de poca alçària, fin s a 3 o 4 
metres, de capçada molt ampla, form ada per 
branques bai xes i molt llargues, de cre ixement 
horitzontal. Escorça grisa, finalment rat llada. 

Flors masculines i femenines separades en ar
bres diferents (dioic). 

Les tlors, molt petitones, es fan a l'interior 
d' un receptac le, en form a de pera, obert a l capda
munt. Aques t receptacle esdevé carnós i dolç (la 
fi ga) , amb e ls fruits petitíss ims al seu interior, 
que hom ha pres sovint erròniament com a ll a- w--~------__:: 
vors. La fi ga, doncs, no és un fruit sinó una infruc-
tescència , que pren el nom de siconi. 

Fulles grans, de I O a 20 cm, peludes i aspres, amb 3 a 7 lòbul s, amb e l marge ondulat i 
sovint dentat, sostingudes pe r un llarg pecíol de fin s a I O cm. 

Hom troba la figuera en estat sil vestre, crei xent a les esquerdes de les roques assole lla
des, però en aquesta situac ió no passa d ' un cert estat arbu stiu i no acostuma a donar fi gues, 
car ~¡ques ts peus són gairebé sempre masculins (cabrafigueres). 

Es una espècie típicament mediterrània, àmpliament conreada per heure' n e ls fruit s, que 
es poden consumir frescos o bé assecats (fi gues seques) . 

Són espec ialment conegudes i apreciades les fi gues de Fraga i de More ll a, i encara que e! 
seu conreu s' ha vist substituït per d 'altres fruits més apreciats , continua tenint una importàn
c ia especial a Tarragona, Castelló, Alacant, Oriola i sobretot a Mallorca, on es recull anual
ment la major part de la producció de ls Països Catalans. 

99. CODONYER 
Cydonia oblpnga 
Família: ROSAC IES 

Arbre caduc ifoli , d ' uns 5 metres d 'alçària com 
a molt, sense espines, amb e ls brots peluts i les 
branques ve lles sense pèls. 

Flors grogoses o rosades, d ' uns 5 cm, amb e l 
peduncle molt curt, solitàries a les axil·les de les 
fulles, amb 5 sèpal s, 5 pètals i molts estams. 

Fui! es ovades, de 5 a I O cm, al marge enter, 
pe ludes, sobretot pel reve rs. 

Fruit gros, d ' uns 5 a lO cm, grogós, en forma 
de pera més o menys boteruda , d' olor agradable 
però de gust molt aspre. Quan és verd, està reco
bert d ' una mena de borra de pè ls gri sos, que es 
van perdent a mes!Jra que madura. 

Originari de l' As i a central, e l trobem conreat més aviat a ni ve ll domèsti c que no pas a 
gran escala. Viu bé a bona part de l nostre territori i a vegades e l podem trobar subespontani 
en a lgunes torrente res. 

El fruit es prepara en fo rma de confitura , e l codonyat, car un cop cuit i ensucrat, perd 
l' asprm. 
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100. PRUNERA 
Prunus domestica 
Família: ROSÀCI ES 

Arbre caducifoli que no arriba a I O metres 
d ' alçària, de branques dretes i sense espines . 

Flors blanques, amb re flexos verdosos, d'uns 
3 cm, agrupades gairebé sempre de dues en dues 
tot al ll arg de les branques, molt primerenques 
(març), que apareixen aban s o al mate ix temps 
que les full es. Tenen 5 sèpal s, 5 pètal s i molts es
tams. 

Fulles e l·líptiques, de 4 a JO cm, de marge fi
nament i irregularment dentat, pubescents pe l re
vers. Quan són tendres acostumen a estar recargo
lades. 

El fruit és una drupa de forma i color di versos, 
car se' n culti ven diferents subespèc ies i races. 

Les prunes poden menjar-se acabades de collir o bé assecades. També se ' n fan conserves 
i melmelades. 

D'origen caucasià, es conrea a totes les comarques temperades de l nostre territori. A ve
gades esdevé subsespontani i en aquest cas acostuma a portar espines. 

101. POMERA 
Pyrus malus, 
Família: ROSACIES 

Arbre caducifoli no gaire alt, d' uns 5 a. I O me
tres , de capçada ampla, a vegades amb branques 
poc o molt espinoses. Escorça grisa bruna que so
vint es pela en plaques fin es. 

Flors blanques, a vegades tacades de rosa per 
fora , olo roses, d ' uns 2 o 3 cm, amb 5 sèpal s, 5 
pètals i mo lts estams, amb les anteres grogues. 
Pedicel s i ca lze tomentosos. 

Fulles de 4 a I O cm, ovades, dentades , pe ludes 
de joves, sobretot pel revers , amb el pecíol molt 
més curt que el limbe. 

Fruit en pom , de diferent aspecte segons les 
varietats de cu ltiu. 

Originari d 'Às ia i d'Europa oriental, la pomera és, sens dubte, e l fruiter més cu ltivat 
arreu de l món, sobretot a les regions temperades d 'Europa i d'A mèrica de l Nord. 

Als Països Catalans se' n cultiven a gran escala les varietats "stayman", "bellesa de Ro
ma" , "golden" i "starking" i les àrees més producti ves són les de Lleida, l'A lt Urge ll , e l Baix 
Llobregat, el Vallès Oriental, el Bai x Ebre, e l Conflent, el Vallespir, l' Alcoià, la Marina Al
ta, la regió de Sogorb i l'Alt Vinalopó i Mallorca. 

La producc ió de pomes de ls Països Catalans representa més de la me itat de tot l'Estat es
panyo l, i només és superada per la producció de taronja i mandarina. 
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102. CIRERER 
Prunus avium 
Fam ília: ROSÀC IES 

Arbre caducifoli , més av iat bai x, de I O metres 
com a molt , de capçada ampla i escorça rogenca, 
llisa i lluent, c li ve ll ada en e ls exemplars ve lls, i 
que es desprèn en bandes horitzontals. Flors blan
ques, de 2 a 3 cm, oloroses, agrupades en rame ll s 
més o menys pènduls pels seus pedicels llargs i 
prims. Tenen 5 sèpals, 5 pèta ls i nombrosos es
tams. 

Fulles de 6 a 15 cm, e l·líptiques, acabades en 
punta estirada, dentades, amb pè ls sedosos per 
ambdues bandes, però e ls de l' anvers es despre- l~ii~~ 
nen aviat. En e l pecíol , a prop del limbe, po- .-"~...,....., 
dem veure-hi dues glàndules verme lles , molt peli -
tones. 

El fruit, la cirera, drupa vermella de 2 o 3 cm, és e l menjar predilecte de molts oce lls 
que, en altre temps, devien col-laborar en la dispersió de les llavors, però que ara són un 
maldecap per als pagesos. 

Es poden trobar algu ns cirerers espontani s entremi g del s boscos de la muntan ya mitjana i 
en e ls indrets humits i frescos de la terra baixa, com ara el s fons de va ll. També és freqüen t 
trobar-lo subespontani. En ambdós casos, les c ireres acostumen a ésser més petites que les 
de ls arbres de conreu i no són do lces. 

El c irerer ha estat conreat des de fa segles, cosa que fa molt difíc il d'esbrinar quina n'és 
l' àrea natural de distribuc ió. 

El conreu és productiu en qua lsevol tipus de terreny, llevat de ls calcaris, des d ' arran de 
mar fins a uns 1.000 met res d'altitud. Al nostre país se ' n fan dife rents menes, totes molt 
apreciades, com la crui xa ienca a la Seu d'Urge ll , la ga rrofa! a Lle ida, la cor de colom a Tar
ragona i la de Sant Climent al Bai x Llobregat. Els conreus més productius es troben al Ros
selló, a l Vallespi r, al Vallès , al Maresme, al Solsonès, al Segrià, al Tarragonès, i a la Pl ana, 
al Camp de Túri a i a l' Alcoi à, a l País Valencià . 

Amb les ci reres es preparen confitures i melmelades i e l licor anomenat kirsch, que es fa 
desti l·lant el suc de cireres fermentat. 

La fu sta de c irerer ben tractada agafa una colorac ió vermella molt bonica i s' ha utilitzat 
per a fer-ne mobles, articles de luxe i instruments musical s imitant fu stes nobles i costoses 
com és ara la caoba. 
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103. PERERA' 
Pyrus C0111f11Unis 
Família: ROSACIES 

Arbret no ga ire alt. de 5 a I O metres d 'a lçà ri a, 
de capçada més avial còni ca, formada per bran
ques erectes i branqui ll ons espinosos en e ls arbres 
subespontani s i sense espines en e ls cultiva ts. Es
corça c live ll ada formant quarterons. 

Flors blanq ues, d ' uns 3 c m, agrupades en co
rimbes, amb e ls pedice ls ll args i prims. Tenen 5 
sèpal s, 5 pèta ls i molts es tams amb les anteres ro
ges o violades. 

Fu lles ovades, de 2 a 5 cm. mo lt finament 
dentades o enteres, arrodonides a la base, amb 
pocs pèls. Pec ío l tan ll arg com el limbe, o ga irebé. 

Fru it e n pom, Ja pera, més petita i arrodoni da 
e n e ls arbres si lves tres i subespontan is que no pas en e ls culti va ts. e l color i la forma de ls 
quals vari a segons les races i vari etats. 

Ori ginari probab lement de l sud i de l centre d ' Europa o bé de l' Àsia occidenta l, cosa difí
c il de prec isar pe r haver estat cult ivat des de ra segles a totes les regions temperades d ' a
questa àrea. En el nostre territo ri hom e l troba culti va t a Ja terra baixa i a Ja muntanya mitja
na, on sov int se' n troben peus subespontanis o potser espontani s. 

Als Països Cata lans, les comarques ll eidatanes. e l Segrià. Ja Nogue ra . les Garrigues. l' Ur
ge ll , Ja Llitera i e l Bai x C inca, en són les primeres productores i representen més dc Ja me i
tat de Ja producció global. 

La pera llimo nera (vari etat Jui es Guyot) és molt primerenca i es cultiva ex te nsivament 
des dels anys 50. 

La varieta l " Erco lini " és la més comuna e n e ls conreus de l País Valencià , a les regions de 
València , Xàtiva, Sogorb i Cas te ll ó de la Plana. 

Altres va ri etats conreades e n di ve rsos ind rets són Ja blanqueta i les brità niques << Red Bar
lett» i «Willi ams». 

També n'hi ha importants i producti ves plantac ions a Tortosa. Tarragona, Oriola, Ala
cant, Mallorca i Perpinyà. 

La producc ió és destinada ma joritàriament a l consum inte rn , una bona part a la indú stri a 
conservera i una darrera part a l'ex portació. 
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104. AMETLLER 
Prunus dulcis 
Famíli a: ROSÀCIES 

Arbret de 5 a 7 metres d 'a lçària , e ls més joves 
a mb les branques erectes i e ls més ve ll s amb 
capçada arrodonida. Escorça negrosa, molt c li ve
ll ada, formant plaques rectangul ars. 

Flors blanques o rosades, d'un s 2 o 3 c m, ge
nera lment de dues en dues, que surten a ple hi 
ve rn , abans que les full es . Te nen 5 sèpals. 5 pè
tals i mo lts estams. 

Full es de 4 a I O cm, lanceolades , es tretes, 
dentades, a mb poca punta o no gens. Les més jo
ves acostume n a es tar doblegades pe l ne rvi cen
tra l. 

El fruit , l' ametlló, és una drupa d 'epicarpi 
verd tomentós. mesocarpi prim i coriac i de color blanc, i endoca rpi li gnifica t (la c lofoll a), 
dins e l qua l hi ha la llavor (l' ametlla). 

D' orige n ori ental , e l trobe m conreat per tota le regió mediterràni a, sov int interca lat amb 
e ls cultiu s de cereal s, car és arbre de secit. Les varietats més culti vades són les conegudes 
pe r marcona, blanqueta, mollar, ll ;u·gueta , rodona, planeta .. 

La va ri etat amara dóna ametlles amargues, que tenen utilitat en farmàc ia. 
Als Països Cata lans, les itrees més producti ves són les del Baix Camp, e l Priorat, Caste

ll ó, Xixona, Camp d ' El x i Mallorca. 
El me rcat de Re us és e l primer de la pe nínsula ibèri ca i un dels més importants de l món, 

per o n passen un a bona part de les ex portac ions des tinades majoritàriament a l Regne Unit, 
e ls països nòrdics, Alemanya i França. 

Les xifres de producció va ri en mo lt d ' uns anys als altres, ja que l' ametller és un arbre 
arri scat que llore ix mo lt av iat i s i pe l febrer o març e l sorprenen les ge lades, perd bo na part 
de les fl o rs i les collites d ' aque ll any só n molt min ses . 

Les ametlles es consumeixen crues, torrades o ga rapinyades i són la base de molts pro
ductes de pas ti sseri a, com e l pa d 'ametlles, e l massapà, els panell ets i e ls torrons. 

La c lo fo ll a s ' aprofita per a cremar-la en estufes adi ents. 
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105. PRESSEGUER 
Prunus persi,ca 
Família: ROSACIES 

Arbret caducifo li , de 4 a 5 metres d ' alçàri a com 
a màx im , sense espines, de capçada arrodonida. 
Escorça bruna o gri senca, amb fines c li ve lles , que 
sovint traspua un suc gomós. 

Flors rosades, d ' un s 3 o 4 cm, d ' apari c ió ante
rior a les full es , solitàri es o e n pare lles, amb 5 sè
pa ls, 5 pèta ls i molts es tams. 

Fulles de 8 a 15 cm, lanceolades, estretes, aca
bades en punta ll arga, dentades. Quan són mo lt 
tendres estan doblegades pe l nervi princ ipal i s' o
bren a mesura que cre ixen. 

El fruit és una drupa g lobulosa, de pela ve llu
tacla , grogós o ataronj at, molt perfumat. 

Probab le ment orig inari cie 1· Àsia centra l, ha estat culti vat per tot e l sud d 'Europa, per 
heure' n e ls préssecs. 

Als Paï sos Cata lans ha estat culti vat des cie fa segles, a ni ve ll do mèsti c, però no més es 
pot parlar cie conreu ex tensiu des cie l' any 1955, e n què va ini ciar-se, i s'amp li à e n anys suc
cess ius, a les comarques lle idatanes. 

Altres regions productores són les de Pe rpinyà , que ja asso lia xifres importants de pro
ducció mo lt aba ns que les comarques de Lle ida, i les cie Barce lona, Tarragona, Girona, Xàti 
va i Va lè nc ia . 

Se' n culti ven diferents va ri etats que maduren esca lonadame nt i permete n un abastament 
regular dels mercats consumidors. 

Una bona part de la producció, pe l fet que e l préssec es malmet en poc te mps, va a parar 
a la indústri a conservera. 
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106. LLIMONER 
Citrus limon 
Família: RUTÀC IES 

Arbret perennifo li, de 3 a 6 metres d ' alçària, 
de capçada arrodon ida, amb les branques joves 
d ' un to vio lat i sov int espinoses. 

Flors d ' uns 3 cm, blanques i tacades de rosa o 
violeta per la part exterior, generalment amb 5 
pètal s i molts estams. 

Fulles el·líptiques, endurides, bastant llargues, 
cie fins a un s I O cm, amb el pecíol poc o no gens 
alat i amb e l marge gairebé enter o a mb dents 
molt poc pronunciades. 

Fru it, la llimona, de forma ovoide amb un mu
gró a la punta, d ' uns I O cm cie llargada , amb una 
polpa sucosa di vid ida en gri lls, ci e gust àcid. 
Aquesta mena de fru it, propi de ls cítrics, s ' anomena hesperidi i està constituït per un epicar
pi prim, ri c en essències, un mesocarpi e ixut i esponjós, de color blanc, i un endocarpi for
mat per les membranes que de limiten e ls grills. 

A ls Països Catalans es cu lt iva sobretot al País Valencià, al Baix Segura, Xàtiva , Valèn
cia , Alacant i Caste lló de la Plana i també a Sóller, a Ma llorca. 

Les principals varietats cul ti vades són la "verna" i la " primofiore" . Dins cie la producció 
g lobal dels cítrics, e l llimoner, en comparac ió amb els tarongers i e ls mandariners, assoleix 
xifres molt més baixes . Les llimones es fan servir per a aromatitzar diversos plats i sobretot 
per a preparar begudes refrescants . 

107. MANDARINER 
Citrus deliciosa 
Família: RUT ÀC IES 

El mandariner és un arbret perennifoli bastant 
baix , d'uns 3 a 6 metres, amb les branques sov int 
espmoses. 

Flors blanques, oloroses, so lità ri es (a vegades 
en petits rame lls), que surten de les ax il·les de les 
fu lles , similars a les del taronger, però més peti 
tes , d ' I a 1,5 c m. 

Fulles estretes i llargues, cie S a lO c m, e l·lípti 
ques , endurides, amb el pec ío l proveït cie dues 
ales molt estretes. 

E l fruit, la mandarina, és un hesperidi com e l 
de les taronges i llimones, globulós , però compri 
mit pel damunt i per sota, d ' uns S a 7 cm. Té la 
pela pr ima, que es desprèn fàcilment dels gril ls. Gust dolç i aroma suau . 

Orig inari de la Cotxinxina i cie la Xina, es culti va sobretot a la regió med iterrània, en e ls 
indrets més te mperats. 

A ls Països Catalans, e ls conreus estan gairebé tots concentrats al País Valencià, on les 
comarques més producti ves són les de la Ribera Baixa, la Plana Baixa, el Baix Maestrat i la 
Marina A lta . N' hi ha dedi cades més de 40.000 hectàrees. 
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108. TARONGER 
Citrus aurantium 
Citrus sinensis 
Família: RUTÀCIES 

El taronger agre (Cirrus aurantium) és un 
arbre cultivat com a ornamental, que fa flors 
blanques, de pètals gruixuts, molt oloroses. Els 
típics rams de núvia solen fer-se amb aquestes 
flors. 

És un arbre de 4 a 8 metres d'alçària . amb la 
capçada arrodonida formada per branques ver
doses , sobretot les més joves, amb espines. 

Fulles endurides , de 7 a 10 cm. el·líptiques i 
agudes , amb el pecíol alat , amb les dues ales 
grans , en forma de cor. 

Els fruits, les taronges , d 'aspecte similar al de 
les taronges dolces , pengen de l'arbre durant tot l'hivern i arriben a acompanyar les fl ors de 
l'any següent , quan surten a la primavera. 

Aquestes taronges , de gust agre , poden confitar-se i la pell serveix per a preparar alguns 
licors. com és ara el curaçao. 

El taronger conreat o taronger dolç (Cirrus sinensis), amb diferents vari etats i races , és 
un arbre de 4 o 5 metres d'alçària , de capçada arrodonida , amb les full es el·líptiques, amb el 
pecíol alat , amb les ales sovint molt es tretes. El fruit, les taronges de gust dolç o agredolç , és 
un hesperidi tal com el que hem descrit en parlar de les llimones . 

El taronger és oriünd del sud-est d 'Àsia i àmpliament cultivat a Amèrica (EUA, Brasil , 
Mèxic .. . ) i a la regió mediterrània , en indrets de clima temperat. Els tarongerars del País 
Valencià fan de l'Estat espanyol el primer productor de taronges d 'Europa i el quart del 
món, darrera dels països americans. 

El cultiu , als Països Catalans, està gairebé tot concentrat al País Valencià. amb més de 
100.000 hectàrees. A Mallorca, al Rosselló i al sud de Tarragona se 'n fan produccions que 
abasteixen els mercats locals. 

Les varietats més conreades són les "navei" i les "sanguines". Gairebé un 10% de la 
producció es dedica a l'elaboració de sucs , majoritàriament per a l'exportació. 

Hi ha d 'altres arbres fruiters, cultivats a petita escala, gairebé sempre 
a nivell familiar, que acompanyen les vores dels camps de conreu i els 
voltants de les cases de pagès . Mai no assoleixen importància econòmica, 
però sovint tenen un cert interès en els mercats comarcals. 

Els més corrents són els que venen tot seguit. 
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109. NESPLER 
Mespilus ger!llanica 
Família: ROSACIES 

Arbret espinós de fulles el·líptiques , de mar
ge enter o lleugerament dentat , amb els nervis 
ressortits pel revers i enfonsats per l'anvers . 

Flors blanques. 
Fruit, la nespla , comestible si es deixa sobre

madurar. 

110. NESPRER 
Eriobotrya j~ponica 
Família: ROSACIES 

Arbre de branques molt peludes i fulles 
grans, endurides. de forma lanceolada . amb el 
marge dentat. 

Flors grogues o blanques , agrupades en ra
mells . 

Fruit, el nispro. de pela ataronjada. comesti
ble . 

111. MAGRANER 
Punica granatu!TI 
Família: PUNICACIES 

Arbret de fins a uns 5 metres. de branques 
espinoses i oposades. 

Fulles simples. oposades. e l·l íp tiques. de 
marge enter. lluents. 

Flors grosses. molt vistoses. de color vermell . 
Fruit. la magrana. comestible . 
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II2. GUINDER 
Prunus cerasus 
Família: ROSÀCIES 

Arbret de branques primes i pèndules, de 
fulles ovades, amb el marge dentat, coriàcies, 
amb el pecíol mancat de les glàndules vermelles 
que caracteritzen el cirerer, amb el qual es podria 
confondre . 

Flors blanques . 
Fruit, la guinda, drupa d'un vermell fosc, de 

gust àcid . Generalment es confita i s'utilitza en 
rebosteria per a adornar pastissos i gelats. 

113. PONCEMER 
Citrus medica 
Família: RUTÀCIES 

Arbret de branques gairebé sempre espino
ses, de color violat quan són joves, amb fulles 
eJ.Iíptiques, endurides , de marge irregular i amb 
el pecíol mancat d'ales. 

Flors semblants a les del llimoner, rosades o 
púrpures per la part de fora. 

Fruit , el poncem, similar a una llimona , però 
més gros, de pela groga , gruixuda i molt aromàti
ca, de polpa agra. 

De la pela se 'n fa confitura i se 'n treu el xarop 
de poncem, d'ús en farmàcia . 

114. CAQUI 
Diospyros kakj 
Família: EBENACIES 

Arbre que pot arribar a fer fins a uns 10 
metres d'alçària, de capçada ampla i arrodonida , 
amb fulles el ·líptiques, molt grosses , de marge 
enter , amb els nervis ressortits pel revers. 

Flors groguenques. 
Fruit , el caqui, tou , de color ataronjat , de 

polpa dolça . Comestible. 
Conreat tant pels seus· fruits com per la seva 

fusta, de qualitat excel·lent per a fer peces 
tornejades , pals dc golf i llançadores per a la 
indústria tèxtil. 



115. GINJOLER 
Ziziphus jujub'! 
Família : RAMNACIES 

Arbre petit, de tronc dret, amb les branques 
joves verdes i en forma de ziga-zaga, amb fulles 
alternes, ovades, amb 3 nervis i amb el marge 
amb dents petitones i arrodonides. 

Flors grogoses, molt menudes, reunides en 
glomèruls a les axil·les de les fulles. 

Fruit, el gínjol, drupa rogenca de la grandària 
d'una oliva. Comestible. 

116. ALBERCOQUER 
Prunus armeniaca 
Família: ROSÀCIES 

Arbret de branques rogenques, sobretot les 
més joves, i de fulles en forma de cor, dentades, 
que quan són tendres estan cargolades i vermelle
gen pel revers. 

Flors rosades o blanques, d'aparició anterior 
a les fulles. 

Fruit, l'albercoc, drupa ataronjada dé pela 
vellutada. Se'n cultiven sobretot les varietats 
paviot, maniquí i bulidre. Es consumeix fresc i 
també es conserva sec, tallat a llesques (orella
nes). 
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VOCABULARI 

ACRESCENT: Dit d 'un òrgan que un cop 
s'ha format , continua creixent. ?.s el cas 
d'algun dels òrgans florals que intervenen 
en la formació d 'un fruit. 

AMENT: Inflorescència i en form a d'espiga 
densa , formada per flors petites i unise
xuals , comunament mancades de calze i i 
de corol·la i . Molts arbres disposen les 
seves flors d'aquesta manera, com els 
roures , les alzines, els sa lzes i molts altres. 

ANTERA: Part superior de l'estam i , gaire
bé sempre pa rtida en dos allotjaments , 
amb dos sacs cada un, que contenen el 
pol-len. 

ANVERS: Pa rt superior del limbe d'una 
fulla. Generalment és la banda que mira a 
la llum i acost uma a ser d'un verd més 
intens que el de l revers. 

ARIL: Excrescència que cobre ix alguna lla
vor. A vegades , els a rils tenen colors 
vistosos , com e ls del teix, que són ver
mells. 

AUTÒCTON: En relació amb un país o una 
zona , dit de l' individu o espècie que hi viu 
espontàniament. 

AXIL·LA: Punt d 'unió de la fulla amb la 
tija i o branca. 

BORRÓ: Gemma, que pot prendre diferents 
formes , constituït per una sèrie de fulletes 
modificades, imbricades com les teules 
d 'una teulada, que protegeixen els 
meristemes i , que en revenir donaran un 
nou brot . 

BRÀCTEA: Òrgan en forma de fulleta, 
diferent de forma i color de la resta de 
fulles veritables . que està situat en els 
peduncles i florals o sota les flors. 

BRAQUIBLAST: Branca de creixement limi
tat. generalment molt petita i amb les 
fulles molt juntes. Les fulles de ls pins. per 
exemple. surten d'un braquiblast i en els 
del nostre país. se mpre de dues en dues. 

CALZE: Embolcall exterior de la flor, gene
ralment ve rd . fo rmat pel conjunt de 
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sèpals i , que poden ser lliures o bé estar 
soldats formant una peça única. 

CARPEL: Cada una de les fulles modificades 
que han donat lloc a la part femenina de la 
flor o pistil i . Els carpels poden ser 
lliures , com en les magnòlies , i cada un 
d'ells constituir un pistil, o bé dos o més 
d'e lls poden soldar-se per donar lloc a un 
pistil únic. 

CORIMBE: Tipus d ' inflorescència i en què 
e ls pedicels i florals su rten de diferents 
punts per arribar a una mateixa alçària. 

COROL·LA: Segon verticil i del periant i 
d'una flor , formada pels pètals i i situada 
entre el calze i i e ls verticils i interns 
(estams i i pistil i ) . 

DEHISCENT: Que s'obre d 'una forma na tu
ra l per lliurar el se u contingut , en e l cas 
dels fruits, les llavors. 

DIOIC: Es diu de la planta que té flors 
masculines i femenines separades i vivint 
en peus diferents. Aquest tipus de plantes 
tenen , doncs , individus mascles i d 'altres 
femelles i lògicamen t només don,en fruit 
aquests darrers . 

ENFORCADURA: Indret on els nervis d'una 
fulla es ramifiquen prenent la forma d'una 
forca. 

ESPIGA: Tipus d'inflorescència i formada 
per un eix primari , en el qual les flors , 
totes sèssils, s'insereixen a diferents ni
vells. 

ESTIGMA: Porció eixamplada de la part 
superior de l'estil i , enganxosa , destinada 
a rebre i retenir el gra de pol·len lliurat 
pels estams i . 

ESTIL: Filament de l pist il i que sobresurt 
de l'ovari i i acaba en l' es tigma i . al 
capdamunt. 

ESTIPULA: Apèndix foliaci o membranós. 
generalment aparionat. situat prop del 
punt d'inserció de les fulles a la tijat o 
branca. 



ESTOMA: Obertura molt menuda a l'epider
mis de les fulles, a través de la qual té lloc 
l'intercanvi gasós amb l'atmosfera (el diò
xid de carboni i l'oxigen) . A través dels 
estomes s'e limina també aigua (transpira
ció). Els estomes s'obren i es tanquen 
segons quines siguin les condicions am
bientals. 

FILAMENT: Part inferior de l'estam t , que 
SU[lOrta l' antera i . 

FOLIOL: Cada una de les divisions d 'una 
fulla composta. 

GLABRE: Desproveit de pèls. 
GLAUC: D'un color verd blavís, com és ara 

el de les fulles del tamariu o de la col. 
GRANA: Llavor. 

IMPARIPINNADA: Es diu de la fulla com
posta pinnada, amb un nombre senar de 
folíols t , és a dir , que té un folíol te rminal 
al capdamunt. 

INDEHISCENT: Que no és dehiscent t . 

LÀTEX: Suc semblant a la lle t , generalment 
amarg i viscós, que secreten les tiges t o 
les arrels d'algunes plantes per les trenca
dures o ferides. 

LENTICEL·LA: Protuberància de l'escorça 
que possibilita l'intercanvi de gasos amb 
l'atmosfera. Té una funció semblant als 
estomes i de les fulles. 

LIMBE: Part laminar de la full a . 
LLEGUM: Fruit sec dehiscent t que comu

nament s'obre per dues va lves t , cada una 
_de les quals porta un rengle de llavors. 

LOBUL: Divisió arrodonida d'un òrgan . 

MERISTEMA: Teixit de tipus embrionari , 
format per cèl·lules no diferenciades, amb 
capacitat de dividir-se. Els meristemes dits 
primaris són els que comunament estan 
situats a l'àpex de les tiges i i de les arrels. 
Els me ristemes secundaris , en canvi , estan 
formats per cèl·lules velles que han recu
perat la capacitat de dividir-se. Tal és el 
cas del càmbium , que possibilita el creixe
ment en gruix dels troncs dels arbres. 

MONOIC: Es diu de la planta que té les flo rs 

masculines separades de les femenines , 
però convivint en el mateix peu. 

NERVI: Prolongació i ramificació dels vasos 
del pecíol t , en el limbe t d'una fulla. 

NUCEL·LA: Part interna del primordi 
seminal t , que con té el sac embrional i . 

OVARI: Part inferior, dilatada , del pistil i . 
que conté els primordis seminals i i que 
està destinat a transformar-se en el fruit. 
L'ovari pot ser súper o ínfer segons que 
estigui situat pel damunt o per sota dels 
sèpals t , els pètals i i e ls estams t . 

ÒVUL: Denominació incorrecta, bé que 
molt corrent, del primordi seminal i . 

PARIPINNADA: Es diu de la fulla composta 
amb un nombre pare ll de folíols i , és a 
dir_, que no porta folíol terminal. 

PECIOL: Part de la fulla que sosté el 
limbe i . Quan en una fulla falta el pecíol , 
es diu que és sèssil. 

PEDICEL: En determinades inflorescèn
cies i , suport de la flor que la uneix a l' eix 
principal. 

PEDUNCLE: Eix que suporta una flor solità
ria o bé una inflorescència t . 

PELLÓ: Embocall d'alguns fruits, com ara 
les castanyes. 

PERIANT: En la flor , conjunt format pel 
calze t i la corol ·la i . 

PÈTAL: Element constitutiu de la 
corol ·la i . Els pètals acostumen a tenir 
colors vistosos i tenen la missió d'atreure 
e ls insectes pol·linitzadors. 

PISTIL: Òrgan fem ení de la fl or, format per 
un o diversos carpe ls i . Comun ament 
consta d'ovari i , estil t i est igma t . 

PRIMORDI SEMINAL: Ò rgan de la flo r que 
un cop fecundat es converteix en la llavor. 
Consta d 'un tegument i de la nucel·la t 
amb el sac embrional i i disposa d 'un 
porus terminal , di t micròpil. 

PUBESCENT: Recobert d' una pilositat molt 
fina . 

RADICAL: Que fa referència o pertany a 
l'a rrel. 

RAÏM: Tipus d ' inflorescència t formada per 
un eix primari en què les flors, totes 
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pedicelades, s'insereixen a diferents ni
vells. 

RAQUIS: Nervi principal d'una fulla com
posta. També s'anomena així l'eix princi
pal d'una inflorescència t . 

REVERS: Part inferior del limbe d'una fulla. 
Generalment és de color més fosc o més 
trist que el verd de l'anvers i sovint està 
recobert de pèls. 

SAC EMBRIONAL: En les flors de les 
angiospermes, corpuscle present a l'inte
rior de la nucel·la t . Al començament 
conté una seta cèl·lula i per tres divisions 
successives, passa a tenir-ne vuit : 
l'ovocèl·lula , que serà fecundada per donar 
més tard l'embrió, dues sinèrgides que 
l'acompanyen, tres antípodes situades a 
l'extrem oposat , i dos nuclis polars, situats 
al centre i que , en fusionar-se , donaran 
lloc al nucli secundari. 

SÈPAL: Element constitutiu del calze t . Els 
sèpals són ordinàriament verds i poden ser 
lliures o bé estar soldats per formar un 
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calze d'una solà peça , generalment lobu
lat. 

TUA: Eix de la planta que suporta les 
branques , les fulles , les flors i els fruits . En 
els arbres pren comunament el nom de 
tronc. 

TOMENTÓS: Recobert de pèls curts, que 
dóna a una superfície una aparença vellu
tada. 

UMBEL·LA: Tipus d'inflorescència t en la 
qual els pedicels t florals surten tots d'un 
sol punt per assolir un mateix nivell. 

VALVA: Cadascuna de les parts d'un fruit 
sec dehiscent t , que a la maduresa s'obren 
per alliberar les llavors. 

VERTICIL: Conjunt de tres o més òrgans, 
de la mateixa mena , disposats en forma 
circular al voltant d'un eix. 

VÍMET: Branca prima i flexible , que no té 
nusos ni porta fulles. 

(Les sagetes ( t ) indiquen que la paraula 
corresponent està definida en aquest mateix 
vocabulari) 
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ÍNDEX DE NOMS VULGARS 

Aila nt .... .......... .... ..... ... .... ......... . . 
Aladern .. ......... .. .. ........ .. .. .. . 
Aladern fa ls ..... .. ... .. .. . 
Àlber .. 
Albercoquer 
Al zina 
Amet ller ...... .. .......... .. 
Arboç 
Arbre de l'amor ...... .......... ... ... .. .. .... .. .. 
Arbre de l paradís 
Arç bl anc .... .... .. .. . .. .. 
Auró blanc 
Auró negre 
Ave ll aner ............ .. ... .. .. .. .. .. 
Avet ... ... .. .. .. ...... .. .. .. .. .. 
Avet ro ig 

Bedoll . ...... .. .... .... .. .. . 
Bedo ll pubescent .. . 
Blada ............ .. . .. 
Blada de fulla petita 
Boix. 
Boix ba leàri c 

Càdec 
Caqui 
Carrasca 
Castanyer , 
Castanyer d ' Indi a .. .. 
Cedre ........ .... .... .. .... . 
C irerer .. 
Codonyer 

Desmai .. . 

Erab le ..... 
Euca li ptus ...... ... 

Faig .... .. .. .......... .. . 
Fals plàtan ...... .. ... .. .. .. ..... ........ . 
Fig uera .. .. .. .. ... .. .... .. 
Freixe de fl or ... ............ ... .. .. .. .. .. .. 
Fre ixe de fulla gran 
Fre ixe de full a petit a . 

Garric 

161 
138 
140 
80 

183 
94 

177 
146 
160 
163 
Il O 
126 
128 
88 
56 

164 

84 
84 

130 
130 
136 
136 

70 
182 
94 
92 

162 
165 
175 
173 

Garrofer 
Gate ll .... 
Gatsaule 
Gatze rí 
Ginebre .... ... .. ... .. .. .. 
G inebró 
Gi nj oler .. .... .. . 
Gin kgo .. .. ... .. 
Grèvol .. . 
Guinder 

Lledoner 
Llenti sc le 
Llimoner ........ ........ .. ........ ... .. 
Llorer .. .......... .. 
Llorer-c irer de Portugal 

Magnòli a ........ .. ........ .. .. 
Magraner ............. .. .. .. 
Mandariner .. .......... .. .... . 
Marga lló .... ................ .. 
Moi xera . .. .................. .. 
Mo ixera de guilla 
Moi xera de pastor 
Morera blanca .... ............ .. 
Morera de paper 
Morera negra .. . 

Negundo 
Nespler . 
Nesprer . 
Nogue ra . 

158 O m 
O ma 

132 
163 Pal mera de Canàries 

Palmera de dàtils 
90 Palmera de ventall 

132 Pa lmera excelsa 
173 Perelloner .... .......... .. 
152 Perera 
150 Pi blanc 
152 Pinassa 

Pinastre 
96 Pi negre 

122 
78 
78 

11 4 
70 
70 

183 
157 
134 
182 

108 
124 
179 
!59 
165 

!58 
181 
179 
154 
11 6 
11 4 
11 8 
166 
166 
166 

162 
181 
181 
159 

106 
106 

168 
169 
168 
168 
11 2 
176 
58 
64 
62 
68 
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Pi pinyer 
Pi roi g 
Pica-pica . 
Plàtan ................. . 
Po ll ancre 
Pomera 
Poncemer 
Presseguer 
Prunera 

Robínia 
Roure africà . .. ..... ... ....... . 
Roure cerrioide ................... .. 
Roure de fu ll a gran 
Roure de fulla petita 
Rou re mart inenc . 
Roure pènol ... 
Roure reboll 

Sa lze 

60 
66 

167 
160 
82 

174 
182 
178 
174 

16 1 
104 
102 
98 

102 
100 
98 

100 

Savina ............ . 
Savina turífera 
Server 
Surera ........ ..... . 

Tamariu 
Tam ari u africà 
Taronger ...................... . 
Teix ............... .. 
Tell de full a gran 
Tell de full a pet ita 
T ipuana .................. . 
T rèmol ....... .. ... ..... ... .. 
Troana ...... ...... .... . 

U ll astre ..... 

Vern .. 
V imetera 

76 X iprer ........ .. ......... ... ................... .. 

ÍNDEX DE NOMS CIENTÍFICS 

Abies alba 
Acer campestre ......... .. .... .. 
Acer monspessulanum .............. . 
Acer negundo ................... . 
Acer opa lus subsp. granatense . 
Acer opalus subsp. opalus .............. .... .. 
Acer pl atanoides subsp. pl atanoides .... .. 
Acer pseudoplatanus . 
Aescu lus hippocastanum 
Ailanthus altiss ima ........ 
A lnus glutinosa .. 
Arbutus unedo 

Betu la penclula 
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56 Beuil a pubescens ............................. .. 
126 Brachychyton populneum .............. .. 
128 Broussonetia papyrifera ......... ............ . 
162 Buxus balearica .. .. ................. .. 
130 Buxus sempervirens 
130 
132 Castanea sati va .. 
132 Cedrus atlantica 
162 Celtis australi s 
16 1 Ceratonia siliqua 
86 Cercis sili squatrum 

146 Chamaerops humili s ................ .. 
Cit rus au rantium 

84 Cirrus delic iosa .......... ........ ... .. 

72 
72 

120 
96 

144 
144 
180 
74 

142 
142 
167 
82 

164 

148 

86 
76 

157 

84 
167 
166 
136 
136 

92 
165 
108 
122 
160 
154 
180 
179 



Citrus limon ........ .. ...... . .. 
Ciu·us medica 
C itrus sinensis 
Corylus ave llana 
Crataegus monogyna 
Cupressus semperv irens . 
Cydonia oblonga ................................ .. 

Diospyros kaki .................... .. 

Elaeagnus angustifolia ....... .. 
Eriobotrya japonica .................... .. 
Eucalyptus globulus ... .. .. .... .. .. 

Fagus sy lvatica .. 
Ficus carica ................ .. 
Fraxinus excels ior .. 
Frax inus ornus 
Fraxinus angustifo li a 

Ginkgo biloba 

ll ex aqu ifo lium 

Junglans regia ....... .. ........... .. 
Juniperus communis ................ . 
Juniperus communis subsp. nana 
Juniperus oxycedrus .............. . 
J uniperus phoenicea 
Juniperus thurifera 

Laurus nobilis 
Ligustrum lucidum .. 

Magno li a grandiflora ................. .. 
Mespi lus germanica ..... .. .. .. ......... . 
Morus alba ............ ......... ... ............... .. 
Morus nigra . 

Oiea europaea var. sy lvestri s ... 

Phillyrea lat ifolia subsp. media 
Phoenix canariens is ............................. . 
Phoenix dactylifera .... . 
Picea abies ........ .. ..... .. ................. . 
Pinu s halepensis ............ ...... ..... .... .. 
Pi nus mugo subsp. uncinata 
Pi nus nigra subsp. sa lzmannii ........ . 
Pinus pinaster ...... .. 
Pinus pinea ........ .. 
Pinus sy lvestris ................. .. 
Pistacia lenti scus ...... .... ... ... . 
Platanus x hi spani ca .. .. .... ...... ..... . 
Popul us alba ............ .. ........... .. 

179 
182 
180 
88 

IlO 
!57 
173 

182 

163 
181 
163 

90 
173 
ISO 
152 
152 

157 

134 

159 
70 
70 
70 
72 
72 

159 
164 

158 
181 
166 
166 

148 

140 
168 
169 
164 
58 
68 
64 
62 
60 
66 

124 
160 
80 

Popu lus nigra . . .. ...... .. .. .. .. ... .. . 
Popu lus tremu la ......... .. ... ....... .............. . 
Prunus armeniaca 
Prunus avium ......................... .. ......... .. 
Prunus cerasus ........... .. ...... .. ........ . 
Prunus domestica ......... .. .... . 
Prunus dulcis .. .. .... .. ...... .. 
Prunus lusi ta nica 
Prunus padus 
Prunus persica 
Pun ica granatum 
Pyrus communi s 
Pyrus malus .. .. 
Pyrus sp i nosa ...... .. 

Quercus canariensis ............................ .. 
Quercus coccifera subsp. coccifera 
Quercus cerrioides 
Quercus faginea suhsp. faginea 
Quercus humili s .......... .. .................. .. 
Quercus ilex subsp. ilex . 
Quercus i les suhsp. rotundifo li a 
Quercus petraea .......................... . 
Quercus pubescens ...................... .. 
Quercus pyrenaica 
Quercus robur subsp. robur ......... ....... . 
Quercus suber ........ .... .. . 

Rhamnus a laternus 
Robinia pseudacacia 

Sal ix alba subsp. alba 
Salix babylonica .. .......... ............. .. .. .. 
Sali x caprea ................. . 
Salix cinerea subsp. oleifo li a 
Salix fragilis ........................... ... .. 
Sorbus aria ............. .. 
Sorbus aucuparia 
Sorbus domestica 
Sorbus torminali s 

Tamarix africana 
Tamarix anglica 
Taxus baccata .. 
Tilia cordata ............... .. 
Tilia platyphy llos 
Tipuana tipu 
Trachycarpus excelsa .. 

Ulmus minor 
Ulmus glabra 

Washington ia tïlifera 

Zi ziphus jujuba .... 

82 
82 

183 
175 
182 
174 
177 
165 
I 14 
178 
181 
176 
174 
I 12 

104 
96 

102 
102 
100 
94 
94 
98 

100 
100 
98 
96 

138 
161 

76 
158 
78 
78 
76 

I 16 
I 14 
120 
11 8 

144 
144 
74 

142 
142 
167 
168 

106 
106 

168 

183 
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Ramon Pascual descriu en aquesta 
guia totes les espècies arbòries 
autòctones dels Països Catalans, els 
arbres fruiters dels conreus 
tradicionals i algunes espècies 
exòtiques plantades en els nostres 
parcs i jardins. 

El complement d'aquesta guia 
és la Guia dels arbustos dels Països 
Catalans en la qual es descriuen 
prop de 200 plantes arbustives, 
corrents a les nostres comunitats 
vegetals, publicada també en 
aquesta mateixa col-lecció. 

A partir del 1976 Ramon Pascual, enginyer tècnic industrial, s'inicia en 
l'àmbit de les ciències naturals. Cursa estudis de biologia a la Universitat 
de Barcelona i enceta una activa dedicació a l'àmbit de la divulgació 
científica. 
És soci fundador de la Societat Catalana de Micologia i n'ha estat 
president des del 1994 fins el 1998. Col·labora, des dels seus inicis, en 
la redacció dels textos de la col·lecció "Bolets de Catalunya". 
El 1991 va ser guardonat amb la Medalla de l'Agricultura Catalana 
atorgada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya per la tasca duta a terme en la divulgació de 
les ciències i, particularment, de la micologia, la qual cosa afavoreix el 
respecte i l'estima envers el medi natural. 

És autor de diversos llibres de divulgació de guies de camp i participa 
en la direcció d'aquesta col·lecció . 

illll~ 11 11111111111 
9 788473 065429 

Guia dels arbres dels Països 
Catalans. 

ENCICLOPÈDIA 
CATALANA 
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Ramon Pascual: A partir del1976 Ramon Pascual, 
enginyer tècnic industrial, s'inicia en l'àmbit de les ciències 
naturals. Cursa estudis de biologia a la Universitat de 
Barcelona i enceta una activa dedicació a l'àmbit de la 
divulgació científica. 
És soci fundador de la Societat Catalana de Micologia i n'ha 
estat president des del1994 fins el1998. Col · labora, des 
dels seus inicis, en la redacció dels textos de la col ·lecció 
"Bolets de Catalunya". 
El1991 va ser guardonat amb la Medalla de l'Agricultura 
Catalana atorgada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat de Catalunya per la tasca duta a 
terme en la divulgació de les ciències i, particularment, de la 
micologia, la qual cosa afavoreix el respecte i l'estima envers 
el medi natural. 
És autor de diversos llibres de divulgació de guies de camp i 
participa en la direcció d'aquesta col ·lecció. 

llegir_ ens fa 
més lltures 

www.epub.cat 
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